e

)

RECHERCHE INFORMATIE
CeatrBJ. Bac:berc:ba
lnformatlolldle
Raamweg 4 7 Den Haag

JOURNAAL BERICHTGEVING
TERRORISME

Po1tbus 20'304

2500 EH Den Haag
Telefoon 070-76 9911
Doorkielnummer 070-76 98 82
Telex 31152

2clotJurlllllll,.,u no. 81-61

Bulletin
Bijzondere Zaken Centrale

,....-------------------------

Bilhet 'Journalil lleriGhtgevlng T.....n.me' 81·03 trof u -lnhouclotoppve .... van peraonen, die In clotJoum....
van 1110 werden genoemd. Bil ditJoumaal vindt u opnieuw _,lnhoudeopgiiVa -1110, dooll nu 1n1.....Wap

terrorl-*he alltlea en ap grMperingen.
Deterrort.tlocheaktiHzljn-gebrHMinenkelehoofdlltukken.te-'Aonlll-ntegen-·.
'Aonslag• tegen~· en 'Anclotnt aktiH', elk hoofdiltik oncl-.cl..ed In 'Binnenlllld' en 'Bullllnlllld'.
De -ringen ziJn ,.,.ngochllrt nelll' het land, lllf Ie.....-"." heotl-.111 votgenck leren zal ook deze
lnhou~e mathel-nummervan het nieuw• I - worden venpreld.
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11. Bultenland
A. Rote Arm• Fralrllon
7. Con&pirBtieve woningen
'• Perijs17.
In de Rue da la Jonqulère, een van oost naar -lopende
éénrichting-a van ongeveer 1,7 km lengte in hat17e
arrondluement, bevindt zich ••n de linkerzijde.. ujtgaande v•n
de rijrichting, op de hoek van da Rue Pouchet een vijf
11rdiepingen tellend pand, waarvan de vierde en de vijfde etage

A.

gedurende enigetijd ats conspiratieve woningen van de RAF in

gebruik rijn gewe-.
De conapiratieve woning gelegen op de vierde verdieping
omvat:
1alaapklmer,
1 woon-eetkamer met keukenuniten
1 toilet mat douchecombinatie.
Het meubilolr van de woning beotand uit twee bedden, een kaot
en een tafel moe stoeten.
Op 6-11-1918werd door een onro...,ndgoed firma, belaot mtlt
het beheer van de woning, een advertentie in de Parijle krant 'L8
Figaro' geplaatll tenelnck de woning te verhuren.
Nog dezelfde deg ve....,heen bij dit bedrijf een jonge
Ooatenrijkoe vrouw die opgef te zijn genaamd
en die mededeelde belangstelling te hebben voor de te huur
aangeboden woning.
Nadat de vrouw, die zei te verblijven in het Hotel 'La Loulaiane',
Rue de la Seina Parijl 6, hel z.g. 'Bon de Visite' had ondertekend,
werd de woning bezichtigd, waama op 8-11-1978 het
huurcontreçt tot oktober 1979 werd afg•loton.
De vrouw had betreffende de ligging of deinrichting van de
woning geen bijzondere eleen.
De basishuur bedroeg 2400 Fr_.lranca per maand, wolk
bedreg door de zoon ven de eigenaar van het pand bij het begin
van de mund persoonlijkwerd geind.
G-en ... ktricitaltareklningen werden per giro betaald.

·en
De telefoonrekeningen 11-n over de namen.
, die belden werkzaam zijn op het
onroerendgoedbedrijf en werden contant betaald aan degene
die de huur Inde.
De verhuurder van de woning- na een fotoconfrontatie
aan als zijnde de huurstervan deetege.
_
Een achrfftvorgelijkend on-wok van het huurcontract toonde
aan dat er bepaalde ovareenkomotan bestaan tutsen het~~:hrift
van
en de ondertekening met de neem
In hetzelfde pand op de vijfria verdieping was eveneens een
conapiratieve woning Ingericht
Deze woonruimte~ uit ..n leefruimte mat keukenunit een
slaapvartrek en een badkamer.
Het woonvertrek mat de keuken'-k is op de vijfde etage, terwijl
hot slaapvartrek en da badlee mor zich op de tolderetage
bevinden en bereiktNier zijn vla een trap In het woonvertrek.
De woonruimte- ingericht met kloptafeltjn, krukj• en
opklapbare otoelen. Op dezoider verdieping lagen 3
ochulmrubber-metraasan.
Deze woning werd door d8l811de perooon verhuurd als de
woonruimte op de viarele verdieping.
In oktober1919 deelde
het verhuurbedrijf mee
dat zij terug zou karen naar Oootenrljk.
Alotoekomstige huurdaR stelde zij het echtpaar
voor.
eveneen1 Oostenrijkers. waarop er tuasen het echtpaar
en het verhuur!Mdrilf een huurovereenkomst werd
afgfllloten.
Het echtpaar huurde de woning weer

had

verbleven en de één etege hoger gelegen woning.
verktaarde dat hij alo architect doende woa eén
d"raaerbltie over do Frann architectuur te schrijven en om deze
reden de woning op de vijfde verdieping sla werkruimte nodig
had.
Oe huur ven de woning op de vierde -.ga bedroeg Franae
Iranee 2400, die van de vijfde etage Franse francs 3000. De
betalingen verliepen op d-llde wijle aloten tijde dat
de woning huurde.
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In maart 1980 verliet
de woning onder de mededeling
dat zijn vader, die in Oostenrijk woonde, getroffen was door een

beroene en verzorgd moest worden, waarna eind april1980
de huur op:ogde.
De verhuurder verklaarde sterk de indruk te nebben gektegen
dat de woning sedert maart 1980 niet meer door het echtpeer is
gebruikt. Nadat hem een aantal foto'swas voorgelegd. wees hij
deloiovan
, aan als zijnde mevr.
•
Aan de hand van een door de verhuurder gegeven
persoonbeschrijving van da man die zich uitgaf voor
wordt vermoed dat deze identiek is aan

Oe woning aan de

stond zoals uit het

onderzoek is gebleken rechtstreeks in varband met de andere in

Parijs ontdekte conspiratieve woningen, met name de woning in
. te Parijs (Journaal Berichtgeving Terrorisme
no: 80·08 Buitlfnland onder 8/. Door de bewoonsters van de
de

genoemde panden werden regelmatig gezamenlijk inkopen

gedaan.
Dikwijls wetd dit gedaan in winkels in de directe nabijheid van
da conspiratieve woningen. Gebleken is namelijk dat wasgoed
naar stomerij- en waaserijbedrijven in de omgeving werd
gebracht.

De eigenaarvan " " levensmiddelenzaak uit de

,een

zaak gelegen tegenover de conspiratieve woningen, herkende
aan de hand van aan hom getoonde foto"s
als zijnde vrouwen die vrijwel dagelijks hun Inkopen
deden in zijn zaak.
Uit aangetroffen materiaal in de oonsplratieve woning aan de
·is o.m. gebleken dat de aldaar aangehouden
in de periode van 12-6-1979tot 5·5·1980
mOrmalen door een tandarts is behandeld en wal onder de
naam
. Door dezelfde tandarts werd
-teStemwarde, behandeld onder de
naam
. Zij bezochten de tandarts ge20menlijk.
Door een andere randarts werden
, onder de

• onder de naam

naam
Frau

, onder de naam Frau
• behandeld.
Ook zii verschenen een enkele uitzonderingdaargelaten steeds
In koppels bij de tandarts.
Atle genoemde vrouwen gaven op uit Oostenrijk afkomstig te
zijn.
Als verblijfplaats gaven zij op:
'• wat een
fake-adres bleek te zijn. De behandelingen werden content
betaald.
In
Diverse sporen dulden op het tijdelijk verblijf ven
de genoemde conspiratieve woningen.
Zij werd onder meer door een personeelslid van een bakkerszaak
in de
van een foto herkend, terwijl uit
getuigenverklaringen is gebleken dar zij meermBien in
gezelschap van
, In genoemde zake11 inkopen
neeft gedaan.
Ook werden er diverse identiteitspe pieren, welKe waren
voorzien van un foto van
·, ir~ du woning aan de

aangetroffen.
wordt ervan verdacht:

a.-deel uitte maken van d• 'Beweging van de 2e Jrmren de
'RAF';
b. medeplichtigheld aan hel plegen van een aanslag op een
jachtclub te Berlijn:
c. medeplichtigheld aan de ontvoering van de CDlJ..voorzitter
d.d. 27·2·1975;
d. het plagen van overvallen op banken en wapen2ak.en.
Zij staatinternationaal gesignaleerd.
Als regelmatige ba>oekster van de-nlng aan de
werd door getuigen u~ een fotoserie : -~: ..•
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Ook was
een regelmatige bezoekster van
de RAF-vestiging in Parijs. Zij wordt er o.m. van vardacht
medeplichtig te zijn aan de moord op
• gepleegd
d.d. 30.7·1977.
Omstreeks februari/maart 1980 werddoor getuigen
gezien toen zij een bezoek bracht 11an de woning aan
de
Zij staat internationaal gesignaleerd voor o.a. de ontvoering en
moord op
en de moord op zijn vier
begeleiders, gepleegd d.d. 5-9-1977.
Van enige andere terroristen werden handschriften en
vingersporen aangetroffen In en op boekwerken en ordners etc.
<odot net niet duidelijk Is of zij daadwerkelijk van do woning
gebruik habben gemaakt.
In dit verband kunnen worden genoemd:
• die wordt gezocht i.v.m. de ontvoering en
moordop
• diewordt gezocht i.v.m. o.m. de
ontvoering en moord op Schleyer en haar betrokkenheid bij de
poging tot het plegen van een aanslag middels een
geïmproviseerd z.g. Stalinorgel op het gebouw van het Bundes
Anwaltschafl. d.d. 26-8·19n;
(-,
, die erven verdacht wordt betrokken t&
•
zijn geweest bij de senietpartij bij een autoverhuurbedrijf te Den
Haag, d.d. 19-9·1977. en de schietpartij biJ een
autoverhuurbadrijfte Utrecht. d.d. 22·9·1977, waarbij
; werd aangehouden;
, een lid van de beweging van de 2e Juni, die
sedert zijn aanhouding. d.d. 5·6-1978, In de Berlljnsa Moabit
gevangenis verblijft.
Hij wordt ervan vardacht medeplichtig te zijn aan de moord op

•,d.d. 10·11-1974, en de ontvoeringvan
deeDU-voorzitter

.• d.d. 27-2-1976;
• die d.d. 25·7·1980 bij een
verkHt'$ongevaf om het leven kwam;
• die d.d. 25·7-1980gelljktijdlg met
het leven verloor.
is door getuigen te Pa·rijs gezien In de
nabijheid van de genoemde woningen;
I,
te Glasgow, echtgenote
, een ex-medewerkster van het advocatenbureau
Croissant•
Zij vervulde een ko&riarsfunctie doet'! verdween in 19n.
Vermoed word dat zij zich had aanges4oten bij de ondergedoken
terroristen. Van haar werd een vingerspoor in een ordner
aangetroffen in de woning van de

Sign•lementen v11n de d8ders:

De Turkse regering heeft bij de Franse regering heflig
geprotestee<d tegen de falende bescherming var> Turkse
diplomaten en eigendommen in Frankrijk.
In totaal werden in Frankrijk 6 aanslagen, c.Q. pogingen daartoe.
gepleegd tegen Turkse diplomaten, wnrvan de laatste 5 in de
afgelopen 15 maanden. Daarnaast werd nog een aantal
bomaanslagen, c.q. pogingen daartoe, gepleegd tag on Turkse
eigendommen of Turkse instellingen, zoalskentoren van
Ambassades, consulaten en kantoren van de Turkse
luchtvaartmaatschappij.
In Ankara en latenbul werd resp. voor de Franse ambassade en
hat Franse consulaat gedemonstreerd.

111 Uit de rechtzalen
A. Srn.ortegeldDe Arnhemse rechtbank heeft op 9-11·1980
• wonende te Nieuweroord, een
schadevergoeding als bedoeld in artikel 89 van het Wetboek van
Stralvordering,toegekend van 19074, ten laste van de Staal der
Nederlanden. Tegen deze uitspraak Is noch door de Officier van
Justitie, noch door de verzoeker appèl ing&Steld.
werd op 4-3-1980 I nverzekeringgesteld, nadat hij op
3·3-1980 te Rotterdam waa aangehouden en vervolgens
overgebracht naar .Arnhem.ln zijn bezit had hij 100 pamfletten,
waarin de groep Rood Volksverzet de verantwoordelijkheld
claimde voorde 'bomaanslag' bij de woning van de -Inmiddels
overleden- Hoofdofficier van Justitie te Arnhem, mt.
., wonende te Heelsum. De wagen van
was op
22-1-1980 tweemaal gesignaleerd bij de woning van mr.
·
. Uit de stukken in het strafdossier bleek dat
behoort tot de organisatie Rood Verzetsfront. en dat in
een bulletin van 21·1·1980 van het RVF is bericht over de Klacht
van 'K8meraad'
en de reactfe hierop van mr.

no.l1~

Nadat op 6-3 de inverzekeringstelling was verlengd, ia
op
7-3-1980 door de rechter--commissaris te Arnhem in bewering
get.teld, met een bevel beperkingen. De reehter-commisuris
ga lastte op 10·3-1980 de Invrijheidstelling van verdachte. Op
21 ~7~ 1980 is aan de verdachte een kennisgeving ven geen
verdere vervolging betekend.
diende op 1-9·1980 oen verzoekachrilt In bij de
Arnhemse rechtbank, waarin hij vorderde:
1. 1481,53 als vergOlfding van kosten van zijn vervanging als
hoofdonderwijzer;
2. 16011,53 als vergoeding van schade, geleden door
Inbeslagneming van goederen in zijn woning, goederen, welke
hij nadien niet, of in onvolledige of in gebrekkige staat heeft
terugontvangen;
3. 130000 als vergoeding voor d001 hem geledenofte lijden
immateriële schade;
4. f 1274 als vergOeding ven kosten van rechtsbijstand.
De rechtbank wees post2 af. Post 4 werd geheel toegekend. de
posten 1 en 3 warden gemitigeerd. De rechtbank overwoog t.e.v_
beidelaatstgenoemde posten het volgende.
·u~ de fe~en en omstandigheden -In onderling verband en
samenhang bezien- kan naar het oordeel van de rechtbank een
redelijk vermoeden van schuld van de varzoeker aan enig
strafbaar feit, directverband houdende met de betrokken
'bomoans/ag', voortvloeien. Voorts kan worden geconcludeerd
dat vetzoeleer. door zich met de pamfletten in te laten,
welbewust het risico heeft geschapen dat hij. indien die
pamfletten bij hem zouden worden aangetroffen, daardoor
verdenking op zich zou laden. De vrijheld van drukpers, waarop
verzoeker zich beroept:, kan daaraan niet afdoen.
Gezien het voorgaande is de rechtbank van OOTdeel dat
verzoeker weliswaar met recht stelt dat sr spt"llke wa1 van een
zeer geruchtmakende ll!l&k met vele voor hem negatieve
perspubllkaties en dat een en ander zijn positie als
hoofdonderwijter mogelijk zal kunnen schaden (al Ïl daarvan tot
op nedon nog niet gebleken,, doch dat de dientengevolge door
verzoeker geleden en mogelijk nog te lijden schade slechts ten
dele voor vergoeding in aanmerking komt in verband met het
welbewust door verzoeker zelf geschapen risico'.
Zonder enig verdere motivlering komt de rechtbanktot de
conclusie dat d~ voorgaande, In verband met de duur van de
ondergane voorlopige hechtenis èn de hem daarbij opgelegde
beperkingen, een schadevergoeding van f 7500 billijkt, en een
vergoeding van f300 voor de kosten van zijn vervanging als
hoofdonderwijzer'.

Chronologie
22-6-1978

huurt onder de naam
via het agentschap Habitat
Internationaal de woning aan netadres'

juni tot aug. 1978 Tot 1-4!·1978 wordt
, ondergebracht op het adres
nov. 1978

Op 8-11-1978 huurt
• onder de
naam
., via het agemschap
Ouroc de 4a etage van de woning aan het
adres
winter 197811979
wordttwee maal
door de verhuursters van de woning
gezien.
medio 1979
Vanaf medio 1979 worden nsgelmalig in de
winkels in de
gezien:

okt. 1979

zegt de huur op in de
en stelt als nieuwe huurders tiet
voor. De vrouw is
, de man blijft onbekend.
(Er wordtgedacht oan
1.
wordt gezien in het
trappenhuis van de

echtpaal

te Langenau, aangewezen.
Zij, een lid van de Revolutionaire Cellen te Frankfurt, ia sedert
1978 voortvluchtig en ataat internationaal gesignaleerd I.v.m.
diverse bomaensh•gen.

no.

197911980
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(z.n.) verlaat onder voorwendsel de

maart 1980
eind april1980
5-5-1980

15-10-1980

geeft de sleutel
van de woning aan de verhuurder terug.
De bewoonsters van de conspiratieve woning
aan de
worden aangehouden, te
weten:

no. 81·04

cm lange metaten pijpen die waren samengebonden op een plat
gedeelte van een afscheidingsmuur. Op deze muur was met
viltstift: 'RememberCopernic' aangebracht. Kort na de aanslag
ontvi!"g het Franse persbureau AFP een anoniem telefoontje,
waann de anonymus mededeelde dat de aansljlg was gepleegd
namens alle slachtoffers van de aanslag op de synagoge aan de
Rue Copernic te Parijs op 3-10-1980.
(Zie Journaal Berichtgeving Terrorisme no. 80-12, 11 Buitenland,
onderE.).

C.
,lid ven PLO, tot levenslang VIII'Oordeeld
lid van PLO, te Madrid tot 29
Op 14-2-1981 werd
jaar gevangenisstraf veroordeeld. Hij bekende dat hij in opdracht
van de PLO naar Madrid was gekomen om de ere-voorzitter van
te vermoorden. Bij vergissing
de Joodse gemeente
, die in
had hij op 3 maart 1980 de advocaat.
hetzelfde huis als
woonde, met een pistool vermoMd
en zijn zevenjarige dochter verwond.

De conspiratieve woning aan de
wordt ontdekt.

2. Aanhouding van
·, op
?2-1-1981
.i aansluiting op Journaal Berichtgeving Terrorisme no. 81-D3 (11
Buitenland A2) werd nog vernomen dat het paspoort nr.
,
J. 1002368, ten name van
bij zijn aanhouding in
_
·,dat
zijn bezit had, in augustus 1978tijdens een vakantie in
Barcelona/Spanje werd ontvreemd. Hij had hiervan aangifte
gedaan bij de politie en de Amerikaanse ambassade te
Barcelona.

3. Aanhouding van
op 21-2-1981.
Op 21-2-1981 werd te Peahurst (voorstad van Sidney, Australië),
,
de reeds lang gezochte Duitse terrorist,
·, aangehouden. Hij was in gezelschap van
Tegen
werd door de Duitse justitie een
arrestatiebevel uitgevaardigd, ter zake van:
a. poging tot bevrijding van
,uit de
vrouwengevangenis in 1971;
b. roofovervallen gepleegd op 22-11-1971, 27-11·1971 en
23-3-1972 te Berlijn;
c. poging tot moord op politieambtenaren in 1971;
'. bomaanslag op Engelse jachtclub in Berlijn op 2-2-1972.
l'ijdens zijn aanhouding was hij in het bezit van:
1. een Australisch paspoort ten name van
2. 13 000 Australische dollars.
Onder de naam
reisde
vermoedelijk als drug-koerier, naar Fernost
in Griekenland.
behoorde tot de zogenaamde
'Hasch-rebellen' en de terroristische groepering 'Beweging Juni'
enwassinds 1971 spoorloos.
op 27·7-1978 Australië was
Uit onderzoek bleek dat
binnengekomen met een Nieuw-Zeelands paspoort ten name
van
(nadere gegevens onbekend), komende uit
Nieuw-Zeeland. Op 2-3-1981 werd door de Duitse Justitie de
uitlevering van
., gevraagd, waarop hij dd. 4-3-1981
werd uitgeleverd aan de B.R.D.
. , geboren op 9·10·1961 werd na haar
identiteitsvaststelling in vrijheid gesteld.
B. Aansleg door mlddel van raketten op de embeasede ven
Zuid-Jemen te Perlje op 1&-2·1981.
Op 16-2-1981 werden twee raketten door de ramen van de eerste
etage van de ambassade van Zuid-Jemen, 25 Rue Georges Bizet
Parijs 16, geschoten waardoor het gebouw werd beschadigd. N,;
een onderzoek bleek, dat de raketten waren afgevuurd vanaf een
terrein behorende bij een naburig gebouw, waar de
afvuurinstallatie werd aangetroffen. Deze bestond uit twee 40

D. SchietJNrtii op het vliegveld Fluclmino te Rome op 24·2·1981
door twee Libiërs.
Op 24-2-1981 werden op het vliegveld Fiucimino te Rome in de
aankomsthal op de passagiers van een vliegtuig van Kuwelt
Airways schoten gelost. Het vliegtuig was kort daarvoor vanuit
Algerije op het vliegveld geland. Bij de schietpartij werden 2
personen gewond.
Als daders konden worden aangehouden:

verktaarde een Libische revolutionaire te zijn en dat het
doel van deze actie was de vijand van de Libische revolutie, dr.
·,te vermoorden.
Bij de schietpartij werden de volgende wapens gebruikt;
a.1 7,65 mm Beretta-pistool met afgevijlde serienummer
.,
aangetroffen bij
b.1 9 mm Beretta.-pistool met serienummer 67 16 85
aangetroffen in de buurt van
E. Moord op

i, echtgenote van

gepleegd te Aken dd.17-3-1981.
Op 17-3-1981, om plm. 09.00 uur, drongen drie mannen het
perceel Herstalterstrasse 14 te Aken binnen, waarin meerdere
appartementen zijn gevestigd. Een van de bewoonsters van dit
perceel, die de mannen in een gemeenschappelijke ruimte
overliep, werd onder bedreiging van vuurwapens gedwongen
aan te bellen aan het appartement van
·.De echtgenote
van
opende de deur nadat zij eerst via het daarin
aangebrachte judas-oog gekeken had wie er had aangebeld en
vermoedelijk alleen bedoelde bewoonster zag.
Tweevan de mannen openden ogenblikkelijk het vuur op haar,
1 in elkaar zakte. De gegijzelde
waarop de echtgenote van
bewoonster zag dat de mannen de woning binnen gingen,
daarbij de echtgenote van
met zich meetrekkend. Oe
bewoonster zelf zag op dat moment kans weg te lopen en haar
eigen appartement binnen te vluchten.
Enkele minuten later zagen andere bewoners van het perceel
drie mannen naar buiten komen rennen en in een
oranje-kleurige Opei-Rekord wegrijden.
, din1çteur van het Islamitisch Centrum en leider van de
'Moslim Broederschap' in Duitsland, was op het moment van de
aanslag niet thuis. Gebleken is dat de echtgenote van
getroffen is door 4 kogels, kal. 7.65 mm, afkomstig uit twee
verschillende vuurwapens.
Signalementen van de daders:
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F. Verzoek om opsporing en aanhouding Italiaanse terroristen
Opsporing en aanhouding ter fine van uitlevering aan Italië
wordt verzocht van:
Op 18-3-1981 werd in een parkeergarage te Aken de vluchtauto
aangetroffen. Deze auto, een VW-Polo, bleek op 10-3-1981
gehuurd te zijn bij de firma 'lnterrent' te Aken op naam van
In de auto werden aangetroffen:
a. een pistool, kal. 7.65 mm: een hoeveelheid munitie, kal. 7.65
mm;
b. een handgranaat van Russische makelij; en
c. een rekening van een hotel in Aken voor de periode van 14 tot
17 maart 1981;
d. twee geluiddempers.
bij de huur van de auto een op zijn naam
Verder bleek dat
staand Syrisch paspoort en een Syrisch rijbewijs had overlegd
en d.oor de Duitse ambassade te Damascus in het bezit was
gesteld van een visum voor de BRD. Tegelijkertijd was ook aan
_
te Damascus een visum verstrekt.
/"""'~tuigen herkenden aan de hand van de door hen bij de visum
.mwezige ingeleverde foto's
als de dader hierboven
bedoeld
en
als de dader bedoeld
Beiden werden inmiddels internationaal gesignaleerd. De foto
op het paspoort van.
vertoont veel gelijkenis met de foto
van de Syrische onderdaan, die op 5-9-1975 onder de naam:
ATAVA,Abdellah Mustafa, geboren op 21-2-1943teZib (Syrië),
samen met drie landgenoten, te Amsterdam werd aangehouden
terzake van illegaal vuurwapenbezit Bij onderzoek bleek toen
dat deze 4 Syrische onderdanen voornemens waren om bij
Amersfoort een Internationale trein te kapen. teneinde de
Nederlandse regering te dwingen de vermeende hulp aan de
emigratie van Russische Joden naar Israël te beëindigen.
. en zijn mededaders verklaarden destijds te behoren tot
'AI-Saiqa', een Palestijnse verzetsorganisatie welke deel
uitmaakt van hetz.g. 'Rejection Front', een door Syrië
gecontroleerde organisatie. Dactyloscopische sporen, welke in
Aken werden veiliggesteld, komen echter niet overeen met de
vingerafdrukken van.

Achtergronden
De 'Moslim Broederschap'is een door praktisch het gehele
Arabische gebied verbreide organisatie, welke in 1928 in
lsmailia/Egypte door.
werd opgericht.
Het doel van de Broederschapis het uitsluiten van alle
,..._.litenlandse invloeden, zowel op politiek als cultureel gebied,
,., de Aral:!ische wereld en het bevorderen van een staatsvorm
gebaseerd· op de Koran, zoals deze door hen wordt uitgelegd.
De Broederschap heeft met name veel steun in die Arabische
landen, zoals Egypte, Lybië, Syrië en niet in de laatste plaats
Iran, waar de Mohammedaanse sekte der Sunnieten grote
aanhang heeft.
In Syrië bestaat plm. 85% van de bevolking uit Sunnieten; de
macht in dat land is echter voor het overgrote deel in handen
van de volgelingen van de Mohammedaanse sekte der Alawiten.
Ook President Assad van Syrië behoort tot laatstgenoemde sekte.
In juni 1979 overviel een commando van de'Moslim
Broederschap, een kazerne in Aleppo/Syrië, waarbij ruim 70
officieren in opleiding werden gedood. Na dit bloedbad
verklaarde President Assad openlijk oorlog aan de
Broederschap, zowel in Syrië zelf als daarbuiten.
Met de vervolging in het buitenland belastte President Assad zijn
broer, die chef is van de Syrische geheime dienst.
Reeds eerder werd in Duitsland een informatie ontvangen dat
op de 'dodenlijst' stond van de Syrische geheime
dienst. Naar aanleiding hiervan heeft toen een gesprek
plaatsgevonden met
, die verklaarde geen lid van de
'Moslim Broederschap'te zijn; hij gaf wel toe dat hij in de
Arabische wereid bepaald niet geliefd was.
In het afgelopen jaar zijn diverse aanslagen gepleegd contra
Syrische dissidenten en personen die op een andere wijze het
misnoegen van de Syrische regering hadden gewekt.

Ter zake van moord,
gepleegd te Rome in 1980 op Generaal
van de
Carabinieri;
Ontvoering van rechter
, gepleegd te Rome op
12-12-1980 c.q. medeplichtigheid aan deze misdrijven en illegaal
vuurwapen bezit.
Bovengenoemde
_
stond reeds
gesignaleerd als verdacht van de ontvoering van
(o. en a.
terfine van uitl.) (overzicht periode 16-12-1980 tot en met
13-01-1981 Buitenland, onder E). Bij de aanhouding van
zal ook de uitlevering van betrokkene worden
gevraagd ter zake van de moord op Generaal Enrico Galvaligi .

G. Armeens terrorisme
1. Poging tot moord op Turkse diplomaat te Parijs dd. 26-9-1980.
Een aantal bijzonderheden betreffende deze aanslag werden
reeds gepubliceerd in het Journaal Berichtgeving Terrorisme
80-12, Buitenland onder D. Onder meer werd daar vermeld dat
de dader(s) gebruik had(denl gemaakt van een pistool kaliber
7,65 mm en datverschillende munitiedelen op de p.d. waren
aangetroffen en veiliggesteld.
Bij vergelijkend sporenonderzoek is gebleken dat
bovenbedoelde munitiedelen zijn verschoten uit hetzelfde
wapen dat op 25-11-1980 werd gebruikt bij een moordaanslag
op de directeur en personeelsleden van een reisbureau in Parijs
dat voornamelijk reizen organiseert naar Israël (zie Journaal
Berichtgeving Terrorisme 81-01, Buitenland onder E).
Dit pistool, een Beretta, werd blijkens onderzoek bij de fabriek in
1978 geleverd aan een firma in Israël. De Israëlische politie
deelde aan haar Franse collega's mede dat bedoeld wapen,
samen met andere, medio 1980 uit een entrepot te Haifa was
ontvreemd.
Op 17-7-19BOwerd te Parijs een aanslag gepleegd op het leven
·,waarbij
van de voormalige Iraanse eerste minister
een politieagent werd gedood en
r zelf ongedeerd bleef.
De daders van deze aanslag werden aangehouden en de in hun
1
bezit zijnde wapens inbeslaggenomen. Bij deze wapens
bevonden zich ook drie Beretta's kaliber 7,65 mm, welke volgens
de fabriek begin 1980 waren geleverd aan een firma in Israël.
Deze wapens zijn, volgens opgave van de Israëlische politie, bij
dezelfde inbraak als boven bedoeld ontvreemd.
Wat het verband is tussen deze drie aanslagen is nog
onduidelijk.

2. Moord op twee Turkse diplomaten te Parijs dd. 4-3-1981.
Op 4-3-1981. om plm. 12.45 uur, verlieten drie Turkse
diplomaten een kantoor, behorend tot de Turkse ambassade.
aan de Boulevard Beaumarchais 26 te Parijs. Zij werden onder
vuur genomen door twee mannen, die hen kennelijk hadden
opgewacht en die gewapend waren met pistolen. Blijkens
getuigen werden 15 tot 20 schoten op de diplomaten afgevuurd.
Een van de diplomaten,
, overleed ter plekke;
i, overleed later op de dag aan
een tweede diplomaat,
zijn verwondingen. De derde diplomaat bleef ongedeerd.
Op de plaats van het misdrijfwerden 11 hulzen. kaliber 7.65 mm,
bodemstempel BSP. en twee hulzen, kaliber 9 mm Para,
bodemstempel FN, aangetroffen. Dezelfde dag, om plm. 14.00
uur, eiste een onbekende Franssprekende man, in een
telefoong!Stsprek met een persbureau, de verantwoordelijkheid
voor de aanslag op namens de 'Armenian Secret Armyforthe
Liberation of Armenia' (ASALA).
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