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n. Bultenlilnel 

A. Rota"'- Fnldlon 
I. /longfl-lng R.A.F.'fl•vengMioln ".,_nd 
Sedert begin februari 1981 bevlndan zich In d'-sl Duit.. 
II41YM181nltiHn en Hulzen van Bewaring ruim 60 gedetineerde 
ledan ven de "'-AnnH Frtllttlon'ln h...,_..king. 
Op 12 an 13-2·1981werden biJ par .. gantactuoppan, redactfae 
van krantan en -kbleden en bi) redio- en TV-omroepen In 
Frankfuri/Maln anonl- brlewn ontvangan met de volgend• 
Inhoud: 
A. 'Wir...,.rman ..,_.Gaooeatnnan und Ge-n In dan 
KniiMn, die Hlt......,Wochaln un...,,....m Hungentralt 
llimpf8n filr HAIIIbadtngungan, In dan Sle ale Gruppa 
-n aeln, .._mman arbelllln kOnnan. filrdia Fraii818Ung 
dea vart.lztan GUnier Son_.rg, damlt er wiedar geaund wtrd. 
Seit aa Garanoene aue der Gu.illa glbl,lllllzt die 
S.P.D.-IIagiarung aiiN dren, die Gilfangenen aollen verg-. 
lhra K6<par zanot6rt, lhra Gafilhle au~ -rdltln. 24 
Stuftdan alleln, d8Von 23 Slundln In der Zal la: Fllegendreht
Panzerglea- Bunkrtüren- Speziolgeflngnl-. 
Schraibwer~-laluch-rbo!a- Kontaktvarbota
lnformellonoverbota-Selektion der Anwilta- Abocll reclwng 
dar Boouchar: leolatlon. 
leolrion lat Foltar. 
Gegen dia Foltar-die GefMvenan lhr -..sztseln, aucll 
lm KneltfQr elne manachllcha GHellachllft zu lclmpfan -gagen 
Auebautung, Unlllrdrilcllung und Vernlchtung. Wlr wtaaan eber, 
d ... eln M....,., nicht unbegranzt dln Auowlrlwngen von 
IlOletion wtdafatehen bnn. 
Wlr hellen hau11 morgen dan TEE zwtiChen Frankfuri/Mein und 
den1 Ruhrgebiatu-IOPPf,welldo drlncle1. Klo-Typan 
dieoor K'-nQIMIIachaft releen. 
FOrunelagola Linke lltduelnevon vleten M6gNchblten, dan 
Kernpf der Gilfangenen zu unlllniOtzan. 
Gmngane -Laglle-1._..., Gemllnum -den wtrelagen.' 

8. 'Wir umarman unoare G•- und Ganoallnnan lm tcne.t, 
die eelt darn 2. FaiJngr lm Hungerotralll olnd. 
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Bulletin 
Bijzondere Zaken Centrale 

Dia S.P.O.-Reglerung vereucht eelt mehr ala10 Jahren die 
pol~lochan Gafengenen phyalach und peyclllleh zu ZIJWtOren, 
Die Schwelne ulgten, delz oio zu ollem fihlg eind, Hlbet die 
entw1lflneten, -htallln Gafengenen zu ermorden. Wlr 
denkanen 

Nech 77, den>Jahr der Offenoive der R.A.F., dlmJehrder 
Ermordung der Gilfangenen In Stem""' alm und Stedelhllm, hit 
die S.P .0.-Reglarung die leeletion lm Knut ptlfelctlonlert. 
Mlt dem Hunglretrelk jetzt timpfan dte Gehng-n- den1 
antllmparlallrilchen Wldenotendlkolletllv, um Bedlngungen, 
unter <lenen ola eb polltlechllclmpfende Menachln ilberleben 
~-
Sie fordlrn: Zuumrnenlegung unter Bedlngungen, dia 
lntarektlon m6glloh miiChen,- dlalllobn'-eleldronllche 
und optlache Erfaaeung der Kommunlbtlon In echllh lufl· und 
llchtkondltlonlertan loolltionMinheltan ouaachllellzt. Frallauung 
von 1, wall Mine phychfaclle Relconetrulcllon 
aalnar Koptv.riiiJUng untar dar Bedingung der Gllftngenachllft 
IUIQaschloetan lat. 
Wirwollan,daezder Kamptder Oefengenen nlehth,_,d•n 
Meuem blelbt. Delholb hl ben wtr houta veraucht, dan TEE 
SIUttgart-Bonn-DOoaalfcxHlortmund zu -.In den> dia 
Clique der Hochflnenz. Poltillar und Mllltlltl In dia Mlttopole zu ' 
i treneportiert warden. 
Wlr h-n 3Reucllpatron"" auf dia GleiHgelagt und eln 
Tronaparant mil der Aufechrlft: 'Polllleche Gefanoene In dar BRD 
lm Hungeretrelk' angabradlt. 
Dar Kampf der Garanganen i-ouch unHr Kompf. 
Solldarlttt mlt allen Gilfangenen auo denlontllmparlallltlochln 
Wlderetlnd In W-ropa. baiOndera In der TQrlcal. 
Soliderflit mil allen Gllflngenen. dia Mgllftngan ha....,, In dan 
Geflngnllllft Wldlrltlnd zu leloten. 

: Hab' Mut zu lclmpfwn, Heb' Mut zu liegen.' 

Belde briiWn waren onderteleend mat aen viJfpuntige eter 
waorln Hn plltoolmltrllllleur. 
Bohoudane dl M.F.1J8detln-den la oolr: Hn llntal endera 
gedetl-rden In hongctrlt8ldng Q811oln om de eil8fl van 
Hmgenoamdan teondereleunen. 
Ook drie R.A.F.·Iadan dialn~nd zl)il gedetineerd .zijn 
-en begin februorl Jl.ln hongerotaklng. 

.Op 1f.2·1981 om2.20 wr,brat brond ultlnaan 0-traln,w.lb op 
weg- VIn Braman- Hamburg. T-WitlOOI bntnddln 
gilhaal uit, -rbiJaenachedl_.tvetOOruoktvan plrn. DM 
1 500 000. De .,_glerl, mantnelMie mllltelnan, kondan de lrllln 
tijdig_...,._ Gebleun la del cle brand 11 -In -toilet. 
~ Hn hili elndlwn01n ven do wegona. llrandetlehllng 
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io-waarschijnlljl< de oorzeek van de brand. Of deze brand 
verband houdt met de hongerataldngiiCiie van de 
R.A.F.-gedelineerden kon nog nlot worden vaotgeoteld, doch 
wordt niet uitgaloten geacht. 

2. Aanhouping van 
Clp 22-1-1981 
Op 22-1-1981 om 19.00 uur warden te Hamburgeongehouden 

Tegen 
werd in maart1979 door de Duitae justitie een 

arr-iebevel uftgev11rdlgd, ter zake van: 
a. medeplichtigheld aan de voorbereiding en uitvoering van een 
roofoverval, gepleegd In 1970; 
b. lidmullehap van de terrorialische groepering 'Rob ArmH 
Fralrtion', sedert 1976; 
c. medeplichtigheid ean de moord op de banki41r 
gepleegd in 1977: 
d. medeplichtigheid aan de ontvoe<ing en de moord op de 
voorzitter ven de Westduitse wertcgeversorganiaatie 

Verder bleek dat op 8-7-1980 een gedeeltevan dit 
pakhuis voor 5 j"r had gehuurd. 
In de woning wartien onder andere aangetroffen een boek over 
marihuana; wegwerpapuiten; injectienaalden en 10 valium 
ampullen. 
In varband met hot fait deltot op dat moment geen 
dactyloscopische olgnalament van aanwezig was, kon 
een aantal in consplratieve wonin(ilen aangetroffen 
vingerafdrukken worden gel'denttficeerd~ t.w.~ 
a. te Parijs; 
b. te Den Haag (onderzoek naar aanlelding van 
poging tot moord op oolltieambtenaran te Den Haag in 
oepternber 19771; 
c. te Oflenbach (deze woning was in gebruik 
bij de groepering 
en 

wao blfunhoudlng in het bezit van de volgende 
dccumenten: 

) 

JoumaaiBerichtgeving Terro- no. 81-03 

3. Conspirillieve woning In dfl te l'ltrl~ 
Nur OBnleiding van het onderzoek in de conoplratleve woning 
in de Ru ede Challlot41te Parijlwerden aantekeningen 
betreflendetrCJpltche zieleten aangetroffen (Zie Journaal 
Berichtgeving T11rroriam11 80-12, Bultenland 11-A211}. De 
eentekeningen waren in de Engelae taal gesteld, de getypte 
untekenlngen, overwegend vertalingen, zijn uil hetvakboek 
'Madecine Tropicale', 2, uilgave 1977, van de uitgeverij 
Aamm•rion Medecine Sciencaa te Parija. 
Zonder de nodige vakkennla en zonder laboratorium is het niet 
mogelijkom van deze gagevent gebruik te maken, bij voorbeeld 
voor het vervaardigen van becteriein en viruaaen te kwaken ten 
einde tropioche zieleten te verapreiden. 

4. Allnhoudlng van 

Op 10-2-1981 werd 
, In Londen aangehouden. Hij wao in het bezit 

van een Duita paapoon, nr. D 6853988, a~gegeven aan ·-

Dit paopoort werd reedlin 1977 ontvreemd. dietot 
de groepering 'Bewegung 2. Juni' gerekend meg worden, wordt 
beschuldigd a.men met andere leden van deze groepering, in 
1971 en 1972 de volgende mlodrijven te hebben gepleegd: 
13114-1-1971 med-erking aan de poging tot ontvluchting van 

on 

22·11-1971 overval Clp een bank la Berlijn, Heloellr- 41 ; 
29-11·1971 overvel op een betaalkantoor van de techniache 
universiteit fa Berlijn; 
4-12-1971 poging tot moord op polltieambtenaren te Berlijn; 
2·2·1972 eanalag op de Brille jachtclub te Berlijn, waarbij !Wn 
persoon werd gedood; 
24-3-1972 overval opeen opaarbenkte Berlijn. 
Hij varidaarde bereid ta zijn onmiddellijk naar Dulllland terug te 
karen. 
Derhalve werd hij reeds op 1 1-2·1981 per vliegtuig naar Barlijn 
uitgeleid. 
De bij aangetroffen beocheiden werden door de 
Britoe autoriteiten overgedragen aan de Duitse politie. De bij 

aangetroffen adreaeen, vermoedelijk BriUa 
contecten, worden nader onderzocht. 

~ St•nd ondeno•lc vef'ke8rsongev•l 
Naar aanlelding van een technisch onderzoek van de huls, kal. 45 
ecp, merk Ganzmantel-rundkopfgeachosz, voorzien van een 
bodemstempal wee 62. welke word ungetroffen en 
veiliggesteld bij het vMkeersongeval van de 2 Duitse terroristen 

, is komen Y8ll te st11n, det de llldaporen 
op de hula enkele overeenkomaten vertonen mat de laadaporen 
op de huls. dia werd langetroffen bij het onderzoek Clp de moord 
Clp de Genarai-Bundeunwalt Buback in het bos bij 
Schutzingen/Enzl:rels en de hulo die werd ungetroffen in de 
conopiralieve woning te FrankfUrt arn Maïn, 
die in varband otond mei de moord op 

B. ""-"-TMI'Orl...,. 
1. Bomaanslllgante/WiwYorlrenLosAngelasd.d.I2-I0-1980 
Van de Amerib.enee autoriteiten werden nadere gegevene 
ontvangen betnollende bovengenoemde bomaanalegen, welke 
reeds wardan genoemd In heiJournaal Berichtgeving 
Terrorisme 80-11. bultenland onder A (blz. 4.). 
Ta New Vork werd een bom gaplallot in een gestolen auto, die 
vervolgeM bij het kantoor van de Turikle Mi•le van de 
Verenigde Natie• werd gep...,._d. 
Door de explosie werden de-• en~ verdieping van 
het kentoor zwaar beiiChadlgd en raakten vier penoonen licht 
gewond. 
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een burger. dat er dur ter plaatse een auto wae vernield en een 
man daarvandaan was weggelopen. 
Na de staandehouding gaven de twee op en 

te heten. Bij confrontatie met de burger 
herkende deze diract als de pereoon die hijervan 
verdacht met de vernieling (hij had overigenaalleen een klap 
gehoord) 10 malcan te hebben gehad. Oppervlaktig onderzaak 
leidde niet tot do constatering van een bepaalde vernieling. 
lntuasan waren an vrijwillig in de 
politi-egen gestapt. droeg nogaltijd de dc><n. Hij 
galeen ontwijkend antwoord op een vraag naar de inhoud 
ervan~ waarop één der verbaliaanten de doos afpakte, opende en 
constat .. rde d.et er tlf!ln IlOOrt bom in zat. Hij nam daarop de 
dooalormeelln beslag en ging over tot aanhouding van 

en opverdenldng van overtreding 
van de Vuurwapenwet. Bij fouillering bleek dot een 
batterij op •ak had en de twee bosaan draad, 
welke voorwerpen aveneensin baslag warden genomen. 
Het Gerechtelijk Laboretorium rapparteerde dat de ijzeren 
otaven ta beachouwen waren als een bom, die bijeenvoudige 
ontateltlng vla de betlerlj !OU exploderen. De combinatie van de 
staven met de zakjeo chloraatmengsel en de waobenzine 
letftelde de deskundige • vreemd. en zeker niet klaar voor 
.iebruik. Vermoedelijkzou de voorgenomen proefneming 
ontoteklng op alotand hebben ingehouden. 

Varweer 
De rech1bank overwoog dat wettlg en overtuigend bewezen 
moeot worden geoordeeld dat In vereniging met 
(met 1 de in de dagveerding genoemde 
voorwarpan voorhanden heelt gehed. Vrij uitvoerig ging de 
rechtbank In op het verweer van de verdachte, dat de 
.taendehoudlng onrechtmadg zou zijn, omdat er op dat moment 
t.a.v. hem geen redelijk varmoeden ven schuld aan enig 
strafbaar feit !Ou hebben kunnen bestaan, hi1 toen niet bleek 
ven enige onregelmatigheid met een geparkeerde auto, niet 
langereloverdachte had kunnen worden aangemerkt, en het 
openen van de dooo tegen •ijn wileveneens onrechtmatig !Ou 
fijn ge-. 
De rechtbank overwoog dat de verbellllnten g~~J:ien de melding 
OBn de meldkamer en de herkenning door de getuige een 
redelijk vermoedan van echuld konden koelte ren, dat de 
verdachten vrijwillig in de politi--n waren geatept. mtt de 
dooa, en dot deze doooaen voor onderzoek en In baelagneming 
vatbaar voorwerp vormde bij een verdenking van vernieling van 
of diefstal uiteen auto, omdat de Inhoud erven kon dienen om 
de waarheld omtrent dit leltaan het lichtte brengen. Globaal 
,nderzoek van de inhoud levarde waliowaar grond CJpvoor 

verdenking van aan heelander feit, nl. overtreding von de 
Vuurwapenwet, maar in deze Ieee van het onderzoek. aldus de 
rechlbenk. dient aan het begrip 'lelt' geen andere betekenis te 
worden toegakend aan 'enig strafbaar lelt'. 
De verweren wardan dan ook verworpen. 

Journul Berichtgeving Terrorisme no. 81-413 

Strllfmaar: richtlijn 
De rechtbank heelt met betnokklng tot de etrelmaat mede gelet 
Clp de richtlijn voor het Openbeer Ministerie ln.NI<e art. 3, juncto 
art. 12 van de Vuurwapenwet. De Olfoclar van Justitie, mr. 

, hed .. n jaar geil at, gelet op de persoon van de In 
dazeltrafzaak belrokken vardachten (met neme 

J en het feit dat hier oprake- von een bom. 
Zijnerzijds wee niet aan de richtlijn garel-rd. 
Barachting von heelt nog niet plaategavonden 
aangezien deze verdachte een bei'Weerachrfft tegen de 
dagvaarding heelt ingediend. Dit bezwaarschrift io door de 
raadkamer verworpen, maar hiertegen la hoger beroep 
ingaoteld. 

c.~-..... --De Hoge Raad der Nederlanden heelt bij arrest van 9-1 2·1980 het 
caasatleberoep, dal had 
ingesteld tegen zijn veroordltling in de 'Capelle zaak', 
~n, metambtshalve verbetering van de aan de 
bewezen-verklaring gegeven kweiHicetla op het gebied van hel 
In bezit hebben ven foto' a van medewerker• van de BVD. 
Na een longe b-aerschrlltproceduretegen de dagvaercllng io 

op 10-&-1980 door het Haagaa gerechtlhof, 
met vernietiging van het vonnis van de Rotterdamt8 rechtbank, 
veroordeeld wagano: diefstal In vereniging, medeplagen van 
gewoontahellng, het opz«telljk onder zich namen of houden van 
gegeveno waarvan de geheimhouding door het belang van da 
Slaat worclt geboden, en het medeplegen van overtrading ven 
de vuurwapenwet, tot een gevangenlaatral van drie jaren met 
aftrek. en varbeurdverldaring en onttrekking aan het verk- van 
In beolag genomen voorwerpen (Zie Joumeel Berichtgeving 
TMrOtisnwJ no. 80-08}. 
Naar aanleiding van hetgeen in caesotle was aangevoerd 
(cenatie-advocaat was mr. :) overwoog de Hoge Raad 
dat: 
- voor de veroordeling inzalca de overtnoding van de 
vuurwap•nwet met recht de getuigenverldaring van de 
Balgloche getuige kon wordan gebruikt; 
- dat de veridaring van zelf inzake de harkomst 
van dein de garagebox aangetroffen go.ederen kon worden 
gabellgd voor het bewijs; 
- dat het caeoatlemiddel tegen het onder zich hebben van de 
geheime gagevene ondeugdelijk moet worden geoordeeld, 
gezien de In het arrest opgenomen beWijSmiddelen. 
De Hoge Raad belliote dat het caeaalieberoep diendate worden 
verworpen, maar det de kwallflcetletan aanzien van het 
bewezenverkiNrde inz:•k• de BVD-foto'• behoort te luiden: 
'medeplegen van: opmtelijk enige gegevens alo bedoeld in art. 
98 van het W.v.S., zonder daartoa gerechtigd te zijn, onder •ich 
neman of houden', en bij de atreloplegging In dit verband. art. 47 
vanhet W.v.S. moet worden genoemd. 
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Te Los Angeles werd een bom geplaatst aan de voorzijde van het 
reisbureau 'Music City Tours', waarvan de eigenaar Turue 
1100rouders heeft Eén persoon werd licht gewond. 
Naar aanleiding van deze aanslagenwerd op 12-10-1980een 
anoniem telefoontje ontvangen door 'Tha News City Service' in 
Los Angeles. Daarin werden beide aanslagen opge6iat door 
'Jultice Commandos ofThe Armenian Genocide'. De bommen 
waren samengesteld uit high-exploaive aprlngstof, vermoedelijk 
dynamiet, een elektrische ontlteldng en een mechanisch 
vertraglngsmec:hanisme. 

2. Bomaanslagen op 21- 1· 1981 te Milaan 
In de avonduren van 27-1-1981 werden bomaanslagen gepleegd 
op het Zwitsers consulaat en het kantoor van 'Swiaaair' te 
Milaan, waarbij twee personen werden gewond en vrij grote 
materille schade werd veroorzaakt. Vrij kort na de aan& lagen 
werden deze namens de 'Org1mislltia van de 3fJ Oktober' 
opgeëist In een telefoongesprek met een persagentiChap. De 
woordvoerder van deze organisatie verklaarde dat de aanetagen 
waren gepleegd als atnn' voor de ZWit&erte regering die zich niet 
om de gezondheid van de In ZWÎtllerland gedetineerde 

i bekommerde. HiJ beeloot het gaaprek met de 
, opmerking dat de fascisten nog meer van hen zouden horen. 

3. Bom~tanslagen op kantoren van AirFranceen TWA te Parijs 
d.d. 5-2-1981 
In de vroege morgen van 5-2-1981 werden bomaanslagen 
gepleegd op de kantoren van, • Air Fr a nee' en de Amerikaanse 
luchlvaartmalltschsppij 'Trans World Airtinea'. respectievelijk. 
gevestigd aan de Avenue Champa Elysees nummer 119 en 
nummer 101. te Parijs. 
In beide gevallen ontstond slechts vrij beperkte materiële 
schade. 
Later op de dag eiste een onbekende Engels-sprekende man, in 
een telefoongesprek met het persagentschap 'AFP', de 
verantwoordelijkheid van beide aanslagen op namens de 
'OrganiNtis van cl6 3e Ottobsr'. 
Reden voor de aanslag op het kantoor van' Air Franc:e' zo deelde 
de woordvoerder van de 'OI'flttniutie van de 3e oktober' mede, 
was het feit dat onlangs Armenlira die in Frankrijk wonen 
zouden zijn mishandeld door Franse fascisten. 

4. in G.nêve veroordeeld 
Op 9·2-1981 werd de Libanese onderdaan 

• in Libanon, door.een 
rechtbank te Genève schuldig bevonden aan illegaal bNi1 van 
explosieven en veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 
maanden vooJWaardelljk. T avena werd bepaald dat hij zo 
spoedig mogelijlt diende te worden uitgewezen. Neaat deze 
voorwaardelijk& gevangsnitstraf werd hem een 
verblijfaontzegging voor Zwitsertand aangezegd voor de duur 
van 15 jaar. Oe medeplichtige van • de 
Amerikaanse onderdana 

1, W&f'd op 13-1.1 981 tot eenzelfde straf veroordeeld (Zie 
Journ11al Berichtgeving Tenorlsme, 81.()2,11 d6.) 
Tijdens het proces verklaarde dat de 
gewapende strijd het voomaanwte mlddel vormt tot de 
oploselng van het Armeens& vraagstuk. 
Sedert zijn aanhouding op 3-1 0-1980 zijn door een Armeense 
groepering, zich noemende de 'Orgllllilatie VM de Se Olrtober' 
een reeks van aanslagen gepleegd op Zwitserse belangen. 

zei deze aanslagen te veroordelen. In de week 
vóór de rechtazuk tegen werd uit 
betrouwbare bron vernomen dat, in geval van een veroordeling 
van tQt een onvoorwaardelijke 
gevangeniutref, Ar~nse groeperingen hun aanslagen tegen 
Zwiterse doelen zouden opvoeren en mogelijk ook zoudon 
overgaan tot moordaanslagen op Zwiterse diplomaten. 

C. leN TerrariMne 

1. Recti6cstJ. 
In Journaal BerJchtgeving Terrorisme 81-02,11-b4, staat varmeld 
dat op 9-1-1981 de 'Provlslonallrilfh Revolutlomtry Army' de 

Joumaal BerlGhtgeving Terroriame no. 11-13 

verantwoordelijkheid heeft opgeiist van de drie bomaanslagen 
gepleegd In Londen en de aanalag op de Britse 
EEG-Commissaris :. 
De juiste naam voor bedoelde organieatia, betend onder de 
afkorting PI AA. moet netuurlijk zijn: Provisional/rish Republlun 
Army. 

2. AllliSlag op en haar t~ehtgenoot. 
Op 16-1-1981 werd In haarwoonplaate,ewnbuiten Belfaat,ln 
Noord-Ierland een aanslag gepleegd op 

en haar echtgenoot. 
Beiden werden door meerdere kogels getroffen en ernatig 
gewond naar een ziekenhuis overgebracht. 

. verwierf In de zestiger jaren 
internationale bekendheld als woordvoerster van de Katholieke 
minderheid fn Noord-Iertand die streed voor gelijke 
burgerrechten. 
In 1974 verliet ziJ de 'Offici11llrlllh Republicttn Army' en trad toe 
tot de 'lrish Republican Socialist Party'. Daar zij het niet eens was 
met de militante opatelling van de IRSP, verliet zij deze weer in 
1975 en richtte toen de 'lrlsh SocflJIIst P.rty' op. 
Inmiddels zijn drie personen, vermoedelijk leden van de 
'Ufster·DeferH::e Assoc/ation~ als verdacht van de aanslag op 

en haar echtgenoot in staat van 
beschuldiging gemld. 

3. Asnsl11g op Bil-voorzitter vttn rsglonaal Noord-lers parlement 
Mogelijk als wraakneming op de aanslag op 1 -

_ , werd op 21-1-1981 Sir Norman Stronge, 
oud-voorzitter van hetontbonden Regionaal Noord-Ierse 
Parlement, In zijn buitenhuis te Tynen Abbey in de provincie 
South Armagh doodgeiChoten. De zoon ven Sir 

kwsm bij deze aanslag eveneena om het leven. 
Toen de Royal Ulster Constabularv (de Noord-Ierse politie) en 
Britse militairen bij het landhuis arriveerden, wardan zij door in 
hinder1aag liggende PIRA·Ieden onder vuur genomen. 
Na een vuurgevec:ht van plm. 20 minuten trokken de PlAA-teden 
zich over de nabij gelegen grens naar de Ierse Republiek terug. 

4. A4nslag op Brits schip 
Op zaterdag 7-2·1 981 enterde een commando van de PIAA op 
open zee een 1100 ton metende Brits vrachtschip geleden met 
kolen. Nadat de bemanning in veiligheid was gebracht. werd het 
schip met behulpvan explosieven tot zinkan gebracht. Een 
woordvoerder van dePIRAdeelde naar aanlelding van deze 
sanatag mede dat in het vervolg alk Brits schip dat In de lerte 
wiJteren vaart hetzelfdelot te wachten lltaat. 

5. Opnieuw hongerstmcing In M8zlil-gevlfngttnia 
Een aantalleden van de PlftA, gedetineerd inde 
Maz•gevangenis te Betfaet, heeft te kennen gegeven dat zij op 
1-3-1981 opnieuw in hongerstaking zullen gaan. De redenvandit 
besluit is. volgens een woordvoerder, dat de besprekingen 
tussen de Slnn Fein en de Noord-Ierse autoriteiten over 
hervormingen in het gevangeniswezen op 6-2-1980 zonder 
resultaten zijn afgebroken en dat de 8rit8e regering haar 
toezeggingen, vorig jaar december gedaan, niet heeft 
nagekomen. 
Op 4·12·1980 beilndlgdenuven gedetineerden een 
hongeráaklng welke toen 63 dagen had geduurd. De ale van de 
gedetineerden was dat ziJ zouden wordon artend ala politieke 
gevangenen. 
De Britse Regering verklaarde, bij monde van de Minister van 
Noord-lera Zaken, dat vor%1 )aar oeen enkele concessie was 
gedaan en dat deze ook nu niet zou worden gedaan. 
Ter ondersteuning van de hongerstaking vorig jaar pleegde de 
PIRAHn aantall)omaanale~n In Londen en worden in BNNel 
tweeschoten afgevuurd op de Britae EEG-Commistarla 

(Zie Journsal BerichtgftVing Terrorisme BHJ2. 11-b}. 

D. Lidvan Rade~ 
mMIIt.-..wcwncle .... 
Van Italiaanse zijde werd vernomen dat 

• gebruik zou kunnen maken van 
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het Italiaanse paspoort. nr. D 132529, ten name van 
staat sedert 

1978 in het OR gesignaleerd als verdacht van, c.q. 
medeplichtigheid aan de ontvoering van Dr.. '• moord, 
gewapende overvallen en andere misdrijven. De naam 

. is inmiddels in het 
signalementssysteem opgenomen. 

E. Bezetting van NigeriaanH Amb ... llde te Parlja en Rome op 
20-1-1981 
Op 20-1-1981 werd de Nigeriaanse ambasNdete Parijs bezet 
door Nigeriaanse student •n. Tijdens deze actie werd de 
ambassadeur gewond. De studenten 
wilden met deze actie hun ongenoegen tonen uit protest tegen 
te lage studiebeurs. Volgens de Franse politie hadden deze 
studenten geen enkele politieke motieven. 
Op dezelfde datum vond om dezelfde reden in Rome een 
bezetting plaats. 

r-· 111. Uit de rechtzalen 

Onder dh kopje zullen in de toekomst semenvattingen 
worden gepubliceerd van rechterliJke uhspraken In 
Nederland. die van belang kunnen zijn voor de 
ontv.ngen van hat Joumaal Berichtgeving 
Terrorisme. De uitspraken zijn els regel pu enkele 
waken later beschikbaar, zodat de uitspraak dan 
meestal reedsin het Joumaal zal zijn vermeld. 

A. Onvoldoende bewijs voor uitlevering 
Op20-1-1981 heeft de rechtbank in 's-Hertogenbosch 
{samengesteld: mrs. 

. het verzoek tot 
uitlevering van 

·, laatstelijk verblijvende te Overloon, ingediend op 
6-10-1980 door de BritseAmbassade in Den Haag, ontoelaatbaar 
verklaard (ZieJournaBIBerichtgeving Terrorisme no. 81-2). 
Tijdens de behandeling van het uitleveringsverzoek op 8-1-1980 
had verklaard niet schuldig te zijn aan de in 14 
onderdelen vervatte feiten. Zijn toen reeds meer dan drie 
maanden geduurd hebbende detentie werd op die dag door de 
rechtbank opgeheven. 
Behandelend Officier van Justitie in deze zaak was mr. 

Een aantal onderdelen van het complex van feiten, waarvan 
werd verdacht. zouden formeel uitlevering toelaatbaar 

hebben gemaakt, aangezien op dezefeiten zowel in ons land als 
in Engeland een vrijheidsstraf van meer dan één jaar is gesteld. 
De rechtbank was evenwel van oordeel dat er onvoldoende 
bewijs was geleverd om tot de overtuiging te komen, dat een 
strafrechter,later oordelend, deze feiten geheel of ten dele 
bewezen zou kunnen oordelen. Ten eanzien van enkele andere 
feitelijkheden werd overwogen dat zij naar Nederlands recht niet 
strafbaar zijn, c.q. gezien de hoogte van de daarop in Nederland 
gesteld maximumstraf niet tot uitlevering kunnen leiden. 
De 14 onderdelen behelsden, kort samengevat, het volgende; 
1. tussen augustus 1978 en februari 1979 in Londen te hebben 
samengewerkt met en andere personen 
om door ontplofbare stoffen explosies te veroorzaken; 
2. in dezelfde periode in een pand in Londen in het bezit te zijn 
geweest van explosieven, nl. 3,5 kg. Frangex springstof en 76 
detonators, om daarmee gevaarlijke explosies te veroorzaken; 
3. in dezelfde periode deze springstof in bezit te hebben gehad 
voor een onrechtmatig doel; 
4. in dezelfde periode in hetzelfde pand in bezit te zijn geweest 
van een Armalite geweer en munitie; 
5. in dezelfde periode in hetzelfde pand in het bezit te zijn 
geweest van een jachtgeweer met munitie; 
6. op 18-12-1978in een straat in Londen in het bezit te zijn 
geweest van 3,75 kg. Frangex Commerciële springstof, een 
Acudet elektrische detonator en timing mechanisme, met het 
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oogmerk daarmee levensgevaar en ernstige schade te 
veroorzaken; 
1. op dezelfde dag in dezelfde straat te hebben getracht een 
explosie te veroorzaken; 
8. op dezelfde dag de onder 6 genoemde goederen te hebben 
geplaatst In een Rover UOE 1745, met het oogmerk een explosie 
te veroorzaken; 
9. op dezelfde dag in een andere straat in Londen een explosie 
te hebben veroorzaakt; 
10. op dezelfde dag een Chrysler Avenger YOY 8065 te hebben 
vernietigd; 
11. op dezelfde dag in een Londense wijk een explosie te 
hebben veroorzaakt; 
12. op dezelfde dag een Ford Cortina VVO 6295 door brand te 
hebben vernietigd; 
13. op dezelfde dag een explosie te hebben veroorzaakt bij een 
gasstation in Londen; 
14. op dezelfde dag twee gashouders van bovengenoemd 
station te hebben vernield. 
De rechtbank overwoog dat de feiten onder 1 en 8 niet strafbaar 
zijn in Nederland, dat hetfeit onder 5 niet tot uitlevering kan 
leiden en dat ten aanzien van de overige feiten onvoldoende 
bewijs is aangedragen. 

B. Rotterdamse rechtbank geeft zes maandan voor bombezit 
De Rotterdamse rechtbank heeft op 23-12-1980 

te 
Rotterdam, wegens 'het medeplegen van overtreding van een 
voorschrift, vastgesteld bij art. 3 van de Vuurwapenwet 1919, 
terwijl het feit wordt begaan met betrekking tot een voorwerp 
waarvan de dader redelijkerwijs moet vermoeden dat het een 
onderdeel is ven een bom, meermalen gepleegd', veroordeeld 
tot een gevangenisstraf voor de tijd van zes maanden, met aftrek 
(Zie Journaal Berichtgeving Terrorisme no 81-2). De betreffende 
voorwerpen werden onttrokken aan het verkeer verklaard . 

De dagvaarding 
stond terecht op 9-12-1980, ter zake van dat hij op 

5-9-1980 in vereniging met 
voorhanden had gehad: 
- een ijzeren staaf, afgesloten met schroefdoppen, waarvan er 
één tweemaal was doorboord, waarbij geel/wit draad werd 
doorgevoerd, hetwelk in het voorwerp waa verbonden met een 
fietslampje, en bevattende z.g. schietkatoen, althans zeer 
brandbare (met nitraat doordrenktel wanen; 
- een op dezelfde wijze bewerkte en uitgeruste ijzeren staaf, 
bevattende o.a. kaliumnitraat, zwavelpoeder en houtskool. Beide 
staven waren met verbonden fietslampjes verpakt in een doos, 
waarin zich daarenboven nog bevonden een fles met 
wasbenzine en twee zakjes met een mengsel van kaliumnitraat 
en suikerkorrels; 
- een rol geel/wit draad en een 9 V batterij, merk Hema. 
Deze voorwerpen, aldus de dagvaarding, vormdentezamen een 
bom, althans een voor het veroorzaken van een ontploffingen/of 
brand bestemd wapen, dat tot ontsteking kon worden gebracht 
en waardoor het veroorzaken van vernielingen en/of de 
verspreiding van brandverwekkende stoffen mogelijk was. 
V8rlclaringen ter zitting 
Ter zitting verklaarde dat hij op de genoemde avond 
met naar de Houtstraat In Rotterdam was 
gereden in auto, nadat hij een afspraak had 
gemaakt met 'een man' die hem de werking van explosieven zou 
demonstreren. De doos met materialen daarvoor en een paar 
handschoenen zouden aan het eind van de Houtstraat klaar 
sta11n. zelf had een batterij meegenomen. 
Op de afgesproken plaats vond hij de doos en de handschoenen. 
benevens twee bossen elektrisch draed.Intussen parkeerde 

op enige afstand de auto. Terwijl 
met de doos naar de afgesproken parkeerplaats liep, zag hij een 
man, die he.m 'kennelijk in de gaten hield'. Kort daarop werden 

en samen staande gehouden door 
'twee Rotterdamse hoofdagenten, die naar de Houtstrot waren 
gestuurd door de meldkamer in verband met een melding van 
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