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I Binnenland
A. Ana!CIII8tleohe eetlee In de ZeenatNet
1. Brand.til:htifi(IAMROBank
Op 16-4-1981,omsti'Mkl 11.30 uur,bret•een brand u~ Inhei
filiaol von de Anno Bant ta Krommenie, gevestigd aan de
Heill-2.
Na een het! uur kon de brand-r hetaeln 'brand meester'
geven.
De ochede bildroeg ongeveer f 60 000.
Getuigen verldaen:tan dat de brand vermoedelijkwil gaslicht
doortwee onbekende peraonen, die een fles met petroleum neer
binnen hadden gegooid.
Scharven van deze fles -den in het benlegebouw aangetroffen.
_ Op 17-4-1981 ontving de redac!levanda'Zeaniando~ een
· anoniem telefoontje van Iemand die 1ich u~gaf voor
woordvoerder van de •Millrllma groep SV', een onderdeel ven de
'HSV', aldus de beller, die verkiaarda een aanalag op hel Amro
filiaal te hebben geplaagd.
Verder deelde hij mede dit de aanslag verbend hield met de
dood van de RAF·hOnprataker op 16-4-1981
Na de woorden 'WIJ Witfelaren hi8rmee de oor/ot1. u zulr nog
",..,van ona ho,...,'v1rbrok hij de verbinding.

2. Brandatil:hrlng ra/."ureau Neclcermann
Op 11-4-1881, omotraeke 01.00 uur, werd er brand ontdelrt in het

peroaai P-rotrallt 144 te Zaandam.
Op dit edrea la het reiabur•u Nackermann gevestigd.
In een ander gedeelte van het gebouw houdt het uitzendbureau
Stuwa kantoor.
. Getuigen varidaarden dat de brand waa gesticht door drie
par.onan.
Een van de dedera riep tot een mededader ~
·kom op, ar

llomtlamlndaen'.
De dadera zouden een brandend voorwerp door eren kapotte ruit
naar binnen hlbben gegooid.
Aan de deurknop van hel betreffende peroeelwerd een pemftel
gevonden met volgende In roda hoofdl-ragtllypte tekel:

'Dit la nDI/ m-lrflf begin. Er volgen er nog mHr. U vrNf1l zich
•f wie wij it/jn en wet wij willan.
W' zijn f1H'I vandelen oot geen klnderrjn die/olierjes uilhalen
wij zijn van Ir« militlnr. autonome front ofwel MAF. Weg mat
d - kephaf~astelt.
Geld Is moord.
L...., de revolutie.

Onder aan hel pamflet la. wrmoedelljk mjl( een vitr.llft. onder
hel woord MAF een vijfpuntige otar getekend met daarin het z.g.
anerchiltanteken. (Een cirkel met daarin de hoofdletterAan een
pijl.
Enkale dagen voor de brandstichting werd onder de ruilenwi...,.
van een van de badrljlawagenevan Waotora BV'. IJIIVIaligd te
Zaandam, een stencilaangetroffen mlit de~aHde tetat al a op het
pamflet wat11n de deurknop van hili reilbureau van
Neekarmeno hing.

Op de auto werd nog een tweede pamflet aangatroffen met de
volgende tekst:
'Goei8morglftl u hld eigenfijt vanmorgen naar uw wetlc willen
geen m~ar dNfl wagen liJ gnllborHnd. Als u nu weg rijd! d•n
kon u binnen afzianbanJIIjd een ongeluk hebben. O.r ten
tangavo/ga hebben dat u da rilt wn de dag in lrflf Jul/MI
zlllrenhu/allgr.

Wa - · " " " ' - u hi8rvooromdat u ni81 tchuldig bam..." hft
fllan ven
·• U hoeft dit niet te ge/oven. Ook al itlflt
u niets. Mier u _ , dflf er raganwoord/g mlddelen zijn dia bij
het begin nier opva//an. Mlar""' willen toch nier dat u een
ongelijk zou krijgen door
en Waatore. De MAF.
I'.S. zie andere "-mfler voor de motivatie'.
Contra Waotora av· ioln hetvllfledwl ale-IOctie gevoerd.
In docember 1979 werden.,.,..,.. waardebonnen ven f 10
va rapraid waarbij werd geeuggaraerd dat ~ konden worden
ingeleverd bij 'Wootono av·.
Oe actlegroep 'Opetend' die de•• -.:tla claimde duidde het
badrijf aen alo 'Molonaar·Maffla'.
Achtor deze groep ging o.m.
te Utrachl,lchuil.
maakt deel u~ van de 'Federatie vin Vrije
Socia/latan'.
In Zaanstad 111 hiJ actlef in da anarchiatlache gro-ring -ke
belrand staat onder de naam 'UTOPIA'.
Oe activiteiten van 'UTOPIA' conoantraran rich in een gekraakt
pendeende Dam 28teZ•ndam.
;. - n a actlef In kralreratringen.
Aan de Weattijcle .. Zaansled wur ook de Waotora BV' ;.
geveatlgd _,een febriiQeolnplex.
Dil object, bakend onder de naam 'Sebalfabriel(, la een
voormaligevarlfebrlek mat kanlooraocommodatlea. dat
momentMI ia gekraakt.
In hat kentoor wonen enkele krakera.
De eigenlijkefabriek wordt gebruilet all oafanrulmla voor
pla-lijke m••dekgroepj" en andere culturele activiteiten.
In de woongemeenachep komen oedertenlge lijd leden van het
'El Salvador Comlte',leden van de anerchistiache groepering
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'UTOPIA' en krakers die o.m. hebben deelgenomen aan de rellen
in Amsterdam en Nijmegen.

Het vermoeden bestaat dat vanuit dit pand regelmatig actin
worden voorbereid en uitgevoerd.

Bultenlend
A. Mislukte oon..og op de Peuo
Op 13-5-1981, omstreeks 17.17 uur, werd op de 60-jarige Paus
Johannes Paulus 11 een aanslag gepleegd.
Het drama ontwikkelde zich toen de Paus het Sint Pietersplein
opreed in een witte open jeep om de duizenden gelovigen te
begroeten, zoals hij datelkewoensdag pleegtte doen.
Terwijl hij staande in de auto een vrouw de handen wilde
drukken vielen er plotseling schoten.
Oe Paus, doortwee kogels getroffen, viel voorover en werd door
de lijfwachten in de auto ondersteund, terwijl de chauffeurvol
gas gaf en naar het pauselijk paleis reed.
De getroffen kerkvorst werd even later door een ambulance
vervoerd naar het in de buurt van het Vaticaan liggende
Gemelli-ziekenhuia. Na een langdurige operatie bleek het acute
levenagavaar geweke" te zijn.
Twee toeristen~ beiden vrouwen, raakten eveneens gewond.
De dader werd door de omstanders overmeesterd en aan de
politie overgeleverd.
Het bleek de in Tuf'kije bij verstek ter dood veroordeelde
•
-Malatva (Turkije I te zijn.
Het wapen-waarmee AGCA de schoten op de Paus afvuurde
werd ter plaatse veiliggesteld,te weten een Browning HP 35 kal.
9 mm, nr. 76 c 23953.
In de hotelkamer van
werd onder meer het Turkse
paspoort, genummerd 136635, afgegeven op 11-8-1980 te
Neusehir voorzien van een pasfoto van
aangetroffen,
staandeten name van:
Eveneens werd een vlugschrift aangetroffen met de volgende
tekot:

'Ik ben gedwongon de Paus re vorm 'oorden om te protesteren
tegen hllt zwijgen van duizenden mensen over de
imperi•listische moorden van USA en de USSR'.
Op een andere plaats ltond geschreven:
Ik heb geen persoonlijke redenen. '

Uit meerdere bronnen werd vernomen, dat
een
achtergrond heeft in de uiterst rechtse jeugdbeweging
ULKUCULER, die benden heeft met de ultra-nationalistische
partij van Alpealan Turkes.
Uit getuigenverklaringen is naar voren gekomen dat
vermoedelijk tijdens het plegen van zijn daad vergezeld is
geweest van een medeplichtige. Dit vermoeden wordt versterkt
door een foto die is gemaakt door een toerist, waarop aan hand
met een pistool dat gericht Is op de Peuste zien Is. Getuigen
verklaarden dat
tijdens het schieten twee handen aan het
pistool had, terwijl op de foto de man slechts één hand aan het
wapenhe..tt.
Als vermoedelijke medeplichtige wordt door de Italiaanse
autoriteiten gezocht:
te
Malatya, eveneens van Turkse nationaliteit die verdacht wordt
van medeplichtigheid aan de moord op de chef-redacteur
waarvoor hij evenals
Internationaal sta~ gesignaleerd.
beweert echter de aanslag zonder medeplichtigen te
hebben gepleegd.
Inmiddels is uit het onderzoek gebleken dat op de dag van afgifte
(11-8-1980) van het Turkse paspoort dat voorzien is van de foto
van
, vermoedelijk eveneens op valse gegevens te
Ne1111ehi' een paspoort. genummerd 136636, werd afgageven ( '
~M~~
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Voor de gezagvoerder
1, zou vlucht LH~181
(Mallorca-Frankfurtl zijn laatste worden; hij werd ten overstaan
van zijn passagiersin het gangpad van de machine door de
kapers doodgeschoten. Oe moordenaars waren van mening dat
hij de buitenwereld mlddele takene op de hoogte had trachten te
brengen omtrent de situatie in het vtlegtulg.
Op 14-10-1977 bleek uit de door de kapers bekendgemaakte eiMn
dat hun actie die zij aanduiden alo Operatie 'Koffre Kaddum'ten
doel had de eisen ven de 'Siegfrief Hausner Kommendoeinheit
der RAF' die op 5-10-1977 werkgeversvoorzitter
ontvoerde~ te ondersteunen namelijk de vrijlating van
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elf in de Duitse gevangenis gedetineerde terrorlswn. De kapers
zelf maaktenzich bekend als het 'Kommando Mertyr He//meh'.
Nadat het toeetel ne enige omzwervingen geland was in her
Somalische Mogadishu, werd het op 18-10-1977 bestof'md door
de Grenz Schutz Gruppe 9.
Deze eenheid arre.teerde
en droeg haar over
aan de Somalische autoriteiten.
Zij werd voor haar eendeel in da kaping tot20 jaar
gevangenisstraf In Somalië veroordeeld.
Het Italiaanse gerecht ging tot haar veroordeling over, vanwege
de tussenlanding te Rome tijdens de vliegtuigkaping.

L

Naar de verblijfplaats van de houder van dit paspoort wordt
momenteel gezocht.
Op een aanslag op de Paus staat volgens het Italiaanse recht een
levenslange gevangeniastraf.
Volgens de in 1929 gesloten verdragen over de betrekkingen
tuasen Italië en het Vaticaan is de Kerkstaat gemachtigd om
misdaden begaan op het eigen grondgebied te berechten.
In de praktijk echter worden wetsovertreders altijd overgegeven
aan de Italiaanse autoriteiten.
De Paus wordt beschouwd als een gelijke van de Italiaanse
president.
Op een al of niet geslaagde aanslag op de Paus of op de
president ataat dan ook één zelfde otraf nl. levenslang.
Voor da veiligheid in het Vaticaan zijn de Zwitserse Garde en de
pauselijke gendarmerie verantwoordelijk, terwijl
veiligheidspolitie en carabinieri het St. Pietersplein in Rome
waar regelmatig zo'n 100 000 mensen bijeenkomen, voor hun
rekening nemen.
Hun bevoegdheden eindigen echter bij de basiliek.
B. Turko vllegtulggebapt door leden van een Turbe
groeperlng'Dev Sol' op 24-&-1HI

eist in het pamflet:
I. Meer macht voor de VN in do internetionele politiek;
2. Een infflrnation•le conterentie voor de ontw•pening van de
gohoio wereld en het scheppen ven vrede;
3. Oprichting v11n een comittf voor de oplossing van de
internationale hongersnood, het welfborgen van rH
mensanrechten, hol efschaffen ven herfolteren en opheffing van
r~ssandiscrimin•tie;

en

4. Het opsrallen vsn Hnprog,.mma doordek•pitlllistische
landen voor het ventrekkan ven ontwikkelingshulp aan de
onderontwikkeldelanden tor het joar 2000.
reisde in de periode voorafgaande aan de aanslalil veel
waarbij hij ook verscheidene Weet-Europeselanden heeft
bezocht.
Tot op heden zijn er nog gaan concrete aanwijzingen dat hij ook
Nederlond he..tt ungedaan.
Contra
waadoor de Turbe Militaire rechtbankte
Istanboel een arrestatiebevel uitgevaardigd. Hij wordt ervan
beschuldigd op 1-2-1978 in lotenboel in opdracht, de
chef-redact,ur van het Turkse dagblad 'Milliyet', genaamd
i, te hebben doodgeschoten.
die kort na de aanslag werd gearresteerd ontvluchtte op
25-1 1-1979 uit de zwaarb-aakte Kartel-Maltape gevangenis te
Istanboel.
door een militaire rechtbank bij
Op 25-4-1980 werd
vermek ter dood veroordeeld.

Op zondag 24-5-1981 werd op een binnenlandse vlucht van
lotenbul naar Ankare een vliegtuig, type DC-9, van de Turkse
Nationale luchtveertmaatschappij gekaapt en gedwongen naar
Bulgarije te vliegen waar het landde op het vliegveld ven Burg u
aan de Zwana Zee.
Aan boord waren 119 passagiers. Bij de eerme
onderhandelingen tussen kapera en Bulgea,ae autoriteiten werd
de vrijlating bewerkstelligd van negentien passaglera.
Hetaantal kepers bedroeg volgens een Turkse diplomaat vier,
die waren gewapend en behoren tot de marxistisch-leninistische
organisatie 'O.v Sol'.
De kapars elsten de vrijlating van 47 gevangen leden van 'Dev
Sol' on een half miljoen dollar. Zij dreigden vijf Amerlkeanae
bankfunc::tionarissen die zich aan boord van het toestel
bevonden te doden, als de Turkee regering niet voor
mlddemecht (24/25-5-1981lean hun eisen zou voldoen. Zij
dreigden ook het vliegtuig met alle peasagiera en zichzelf op te
blazen als hun eisen niet voor maandagochtend zouden zijn
ing-illigd.
Oe Turkle regeringodelegatie gaf te kennen dot er geen aprake
kon zijn van onderhandelingen over de vrijloting ven de 47
gevangenen en det het doden ven ook maar 66n po-gier of
bemanningslid zou neerkomen op het tekenen van het
doodVonnis voor de 47 gevangenen.
Het ultimatum voretreek zonderdeter ieto gebeurde waarop de
kepers hun ultimatum voor onbepaaldetijd uitstelden. Oa
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Zoela bekend heeft vrijwelelke politieke groepering In Ubanon
heer eigen milhla an zet deze ook regelrNtlg in om de belangen
ven de groepering vellig te ltellen.
Het optreden van deze -pende legertjealo oen van de
hoofdoorzaken van het uitmken van de burgeroorlog In dat
land In 1975 en de politieke inotabilitelt van Libanon in de

Ta..-
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gehad. Om daze r-n warden intu..en meerdere advoceten
gearresteerd.
De ontsnapten, van wie ne intensieve zoekactie• tot op heden elk
spoor ontbrHkt zijn:

periode deerne.

J.

Aanhoudmfv.n

on

teParlje ...," ...., . .,

In het kader van een onderzoek naar de dadera van een overval

op het belhtingkentoor te Conde aur Esc:ault, d.d. 29-11-1979.
waarbij ongeveer"n bedreg van F.Fr. 2 000000 werd
buitgemaakt, werden op 11·6-1991 te Parijs- Wmdulteers
aangehouden, te -ten:

Oe eerote zeven zijn -dacht ven moord op eon Britse militaire
spion, de achlila la aangohouden wegens het betltten van
springatof.
L. Mlttannd INt S1 Prevontlal GacletlfiHfdan vrij

Na de erreatetle werden er in Perijs in meerdere woningen

huiuoekingen verricht~ weerbij grote hoeveelheden w•pens.
mu nitle, geld (voor een deel efkomstig van de bovengenoemde
overval), blanco identiteitopapieren afkomatig uit Frankrijk,
ltollê, Zwltoertand., Weet-Ouiloland werden ao"'lttroffen.
In de woning van
wardan drie Dultaa blanco
identitehabawijzen, respaetievelijk genummerd: G 987 11 63,
G871 32 76en GB71 32 81,aa"1181rollan. Hetdocument mat het
nummer G 987 11 63io afkomstig uiteen serie die werd
ontvreemd bij een inbreek in het ltadhuia teNiederroden
(Heaoen), d.d. 19-7-1975.
De twee endere peraoonabewijzen werden bij eeninbraak op
1... ·1975te Wehrheim (Heaoenl geatoler>.
behoort lot de z.g.
'Antifa'-groepering la Berlijn.
0p7-11·1990werd zijterzakevan eenoverval op aenflllaelvan
een levensmiddelenbedrijf te Berlijn samen mat enige
mededede,.. ••r'lliohouden en ingealoten. Na betaling v~m een
borgoom van 50000 OM werd zij op vrije voeten gelleid -rop
zij ko<le tijd Ieler onderdook.
De Westduitse autoriteiten hebben op grond v.an het nog ven
kracht zijnde urmatlebevel dat vanwege dezezaakdoor het
Landesgericht Barlijn contra
,Is uhgevaardigd, de
uitlevering ven betrokkene gevraagd, die een aanllenlijk
ltrefblad haalt, waoln 1976 de initiatlefnem"' voor de oprichting
van de '/ntormationsdiiiiWn tor der Aufbau de$ Westberliner
Gefllngenenrttes'.
In 1879 word door de Officierven Jullitie bij het landeagericht te
Berlijn •n onderzoek contra
ter zake van art. 129 a
Stgb. ingeotald.

Vla de media werd varnomen dat In Frenkrijk 31 prevontlef
gedetineerden op vrije voeten zijn gesteld.
Een deal van hen behoort tot de z.g. aeperatlltlache c.q.
autonome groepering die zich ln~etten voor grotara
zelfstandigheid voor Beakenland, Corsica, Frans-Guyana en
Guadeloupe, elsoot enige leden ven de terroristische
organisatie :Ac:tion Directe'.
De leden van de 'Action Dii'Kte'worden gerekruteerd uit de rijen
vt~n

de tarrorfatsch• organiatie 'Les Auronomas'.

In taganitelling tot do laatliganoemde orgenilatle, waarven de
laden In een relatief losaa atructuur tot alkaar staan, vertoont de
'Action Directe' aan hechtere "''bouw.
Deleden hebben zich IIUk voor stuk midde!s daden in 'Lfls
Autonomes'·verband bewezen.
Sedert de groepering in 1979 opgedoken la. heeft de Action
Directe' in Frenkrijlt telrijke aanliegen op personen en zaken, dle
ziJ als aymbool van ean faocletische staat betitelen, geplaagd.
(Zie J04Jrnaal Berichttieving no. BD-IJB, Terrorisme no. 11
Buitenlands, onder C).
Op een Informatieve bijeenkomst op 6-7-1990 Ie Kartanuhe ter
gelegetthald van de arroatelie van da bewoonate,. van de
conaplrotleve woni"'!Rue Aanera _.te Perija (zie ova~t
pNiode2,..11-80t/m 15-12·1960.11 buitenlan<IA 2bl benadrukt
de advoceat
-die zich voorotelde als zijnde
'Kamereed ven de Action D l - ' - de noodzakelijkheid ven de
samenwerking t - verzetagroeperlngen In Frankrijk en
Oulllland. Onmisbaar bedoelde hiJ de samenwerking tussen
RAF en de ActiOI'I Directe'

Ka•,...,.,...

M.
het.wflagtulg ven de Weet·Dulbe
luohtvurtmallbclt....,q Lufthenea 'lMdlhut', te Rome biJ

Joumaal Barichtaavlnv T"""rlome

Bulgilree autoriteitenwelgarden brendatofte levaren .. n hel
toellel, zoals door de kapera wao geëlot. Een aanbod van de
Turt.. ragering om een apecl ..l getrainde antl·terreur-ald
naar Bulglrije te oturenwerd door de regering in Sofl4 afgealegen.
Nedot op maonclegochtend, 25-5-1981, nogmaals acht
peaaeglero waren vrijgelaten werd dezelfde middag door de
Bulgaarae politieeon einde oon de kaping gemoakt. Zij aloegde
erin van de vier kepers uit het vliegtuig te lokken met de
belofte dat za een varidaring mochten afleggen oen de pers.
Toen zij het vliegtuig vertieten werden u gevengen genomen,
terwijl de penaglers de andere !WH kapera in het vliegtUig
trachtten te overmeeltaren. E6n kaper ochoot daarbij in het
wilde weg, weerdoor verscheidene penaglera warden gewond.
De andere keper sprong uit hec vliegtuig en werd evenaano door
cle polltie gevengen genomen.
E6n van de kapers, de 25-jarige
, zou eon
bekend extremist zijn die al jaren door de polltie wordt gezocht.
Hij wordt ervan verdacht verschillende aanslagen op
vooraanstaande Turkse politici te hebben geplaagd. Hijzou de
laldarvan de afdeling van 'Dttv Sol' In Antara zfjn.

C. llomunalag op IEJ.AI.IIantoran teRoma on latanilooi"''
._.ravaiiJk 111an 11...,1181
Op 15-5-1981, tegen 21.30 uur, e~plodeerdevoor het
El-Al-kantoor te Rome een bom.
Het onderzoek weea uit dat de bom een gewicht h1d van
ongeveer 300 gram en voorzien wa1 ven een tijdma<:hanlek.
Door de e~plollie ontotond er geringe mllerille ochede een het
kantoorgebouw.
De verantwoordi"'l voor de aanolag werd opgeëist door de ldch
'Arabische OrganiNt/e van de 158 mei"""' de Bevrijding van
Pa/eotlna' noemende groeperlng.ln ..n communique, dat in
Beiroet uilgageven werd, veridaarde do organiutle:

·oe 1>oma1nJ/ag lo •~m revolutionair antwoorrf dot zich regen do
IJ{)Onomifl ""hot Vlrlrfl8rawezen van de 'IIJ•ndkaart. oe
/udttvaarrmaatuhappi/ El-Al is Hn van de Zionistl$chfl doelen
die wij mer revolurionaire alagan willen
zowel In als
bultrJn 1161 bezatte gab/ad.'

trfl"""·

Op 16-5-1981 ontplofte er In Istanboel ev-en• een bom bij het
aldaar geveatlgde EI·Al·kantoor.
Hot door Irakgesteunde PFLP-commando vendlt15a mei' dat
ook optreedt onder de naam 'TIIe Msy 16Arab Organisatiorl'aan
splintergroepering vttn de PFLP- fiPICÎal'commond'is eveneens
-•ntwoordelijk voor de e•ploaieln het Londense
'Mount·Royal-hotel, dd. 17-01-1980, waarbij eon van de
terrorloten de dood vond. IZie JournMI Ternoritrflll no: 80/04, 11
BultrJnland, onder 4).

jaar gevangenlaltref veroordeeld en in verband met het reeds
door hem uilgezeten voorarrest direct op vrijevoeten geltal cl.
Voor de periode dat het voorarrelt uitgeel boven de opgelegde
gevangenliltref zal w.rmoedelijk een ~la tot tchadevergoedÎng
worden ingediend.
aengehOYden.

-•den op 21·2·76 in een hotel te Keulen

Eon deel van hun bagage bellonel uiteon klein
wapenarsena..·piotolen, machinapletolen an bijbehorende
munitie-r valse trjbewijan en val.. identiteittpapferen.
E. ArmaaiUIT..-orfama
I. Moord op de recntarls van de Turbe contul te Genève.
Opdlnadeg&-8-1981, te18.0tl uur, werd In hetcentNmvan
Genève de secretaria van de Turkae consul
, op ltreet doodgeschoten.
Het moordwapen- een pistool, mart F.N .. kaliber 9 mm,
nr. T 186022.
De dadltt' die ter pl..ta werd aengehou den wal niet In het bezit
van enig identlleltapapier. Hij veridaarde gen..md te zijn
,ongehuwd.
wonende te Teheran, Ayet Alett TaltJa, en de lraan• nfltionelltelt
te be•ltten. Verder verlelarde hijlid tezfjn van het 'Armen/en
SIJCret Army for th& überation of Armania' en in Teheran do
opdracht te hebben gakregen om in Gen- oen of meer leden
van het Turkae conaulall te vermoorden.
Voor dil doel reisde hIj liftend venuit Iran naar GeMVIl en
-bleef ongeveer 40 dagen In Ge...We,gedurenda welke tijd hij
verkenningen uitvoorde op het consulaat en het personeel

erven.
Ongeveer een week voor de aanolag kroeg hij van oen hom
onbekende Armeanae vrouw do eenwijzing dat hij neer eon
bepaald aangewezen plaota moeot gaan, waar hij naast eon
vuilnisbak een plaatic zakzou aantreffen met daarin het piatool,
met twaa houdars met 23 patronen en een hllndg ranoet, van
Amerikeano makelij.
Op 10-6-1981 werd de unolag Ielefonisch bij'Agence Frenca
Preoa' te Parijl geclaimd door een onbekende man die Fram
oprek en namene het 'Armen/en Sacret Amryforth• Ubennion
of Armen/a' de unalag opeitte.
Do verldarl"'len van de zich noemende KRIKÖRIAN betr-nde
zijn echtergronden hadden de GeMafse politie niet overtuigd;
meerdere molen -rd hij ter zake gehoord waarbij hij zichzeH
teganaprak.
Op 15-6-1981 verklaarde hij dat zijn werkelijke naam wat:
(Libanon I In de wijt Bourj Hammoud, dol hij de U bonne
nationaliteit bezet en dat hij op 3-6-1991 per vliegtuig van Balroet
n"'r Zwitserland "'reiad ltle foto).

Dezelfde groepering trachtte op 21-4-1990 via de In de
terrorlatiacha of- nog niet eerder opgedoken Dultae criminelen

vantak~

1(. .... ttnoriem•

1. Omanapping van acht Pire-l-.Jan uit en C111mlin Rolld
gevangenis te Belfait
In do avond van 1Cl-6-1981 ontsnapten uit de goed beveiligde
Crumlln Road gevengenie echt laden van de PI RA. die deel
uitmaken van eon gro-lng bekend onder de naam 'Bende
M«J'.
De gevan(lenon, die op cklt moment afzonderlijk gevengen
zaten, voerden de klaarblijkelijk goed voorbereide ontsnapping
tegelijkertijd uil. In uniformen die de bewakers onder bedreiging
metvuurwap«~aontnornenwerdan, konden tij ongehinderd
ontkomen. E., bew1oker - d , vermoedelijk mot oen wapen,
n-gealagen en moest met een achadelbreuk In het ziekenhuls
worden OPQeBOmen.
Oe gebruikte vuurwepeno, merk en kaliber la niet bekend,
kunnen elieen vla de verdedigera van de gevangenen In hendan
•11n de daders geleomen zijn.
Oaze -ondarstelftng lageba-rd op hetfeit dat de advocaten
v6ór hili bezoek ..n do gevangenen niet zijn gefouilleerd en de
daders voor do ontanapplng geen contact met anderen h -

K

De enige terroritte dia de kaping v1n het vliegtuig 'Landohut'

een springlading aan boord van oen op de
luchthaven KlotenteZOrlch voorvertTak gere.dstaand E~Al
tontel te brengen (Z/11 Joumalt Berichtgeving Terrorisme no:
H--9, Bultonland BI.
Door Ingrijpen ven velllgheidsbeamten Is deze aanslag
voorkomen.
Opgemerkt wordt dat 15 mei de onefhantelijkheidadag Is van de
ltaat lauil.

ven de Weat-Oultaeluchtveertm.etachappij 'Lufthenaa• op
1&-10.1977 overlaafde werd op 2-6411 bij varltek door een
Ro melnae rechtbank veroordaald tot 30 jaar gevangenlaotref.
De terrorl•e, haar lraan" paspoort vermelde de naam
. maakte deel uit van een
commando bastaande uit vier personen, allen voorzien van
v•he c.q. verv1hrte Iraanse papoorten respectlevelijk ten nam•
van:

D. RoteArmeo Fnllu.t IR.A.F.)
1. RAF-lid na uitspraak in revls/e-procH op vrije vo11111n
Op 21-5-1981 deed de rechtbank van de deellttat Hoesen te
Frankfurt uilaprtak In hot •evlsle-proc• tegen

die op 13-10.1977 op de luchthaven
ven Pal ma de Mallorce aan boord van genoennd loeitel gingen.

Oe bij het instappen niel gecontroleerde terroristen brachter>
verstopi in hun handbega Vier handgranllltn,- pietalen en
ongavaor 500 gram apringatof .. n boord van hel toeatel,
hetgeen voldoende bleek om het cömm1nd0 ven hili vliegtuig

· werdterzake veneen In 1976te Dortmund gaplaagde
bankovervalveroordeeld lot 9'1• jaar gevenganilllraf.
werd door de roc:tcbenk vrijgesproken voor_, betrelt
de bankovervel maar ter zake van verboden wapenbezit lot lW'!"

owrtanemen.
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Verlficeties brachten aan hetlicht dat op 14-5-1981 door de
Zwitserse ambassade te Beiroet een vistJm was verstrekt aan:
Hammoud. en dal de afbeelding op de foto. die bij die gelegeilheid door
waa aangeboden, de in Genève
eengehouden man voorstelde. Tevens kon worden vastge$teld
dat
op 3-6-t981 om plm. 16.30
uur op het vliegveld Kloten bij Zürich was gearriveerd met een
toeetel van de' Mlddie Eaet Alrllnea', vluchtnummer ME 215.
verklaarde verdat dat hij nog
dezoHde dag per trein was doorgereisd naar Genève. Onderweg
was hij zijn bagage, waaronder zijn paspoort (Libanees paopoort
nr. 936226, afgegeven 111 Beiroet d.d. 26-t-198t en geldig tot
28-1-1983) en een deal van zijn geld verloren.
In Genève had hij zijn intrek genomen in een hotel 'La belle
Etoile', on van daaruit had hij zijn verkenningen op het Turkt
cont<~laat verricht.
handhaafde zijn verklaring
betreflande de wljza waarop hij Nn het plotooien de
handgranaát was gekomen -zij het dat de overdrB<ht pas enkele
dagen voor de moord had plaatsgevonden- en het feit dat hij de
aanslag geheel alleen had gepleegd.

2. BorNanslsgen op ArrNBnse objtiCfen re PB rijs, resp. op
28-5-1181,4-6-1981 eni5-6-1981.
Op maandag 28-5-198t, om plm. 07.00 uur, explodaerde een
bom welke door onbekenden tegen de gevel was geplaatst van
het Armeense Cultureel centrum •A lex Manooglan', geveetlgd
ean de Ruede Courcelles t15 te Pari;.. Door de kracht van de
explosie werd de conciërge (ean Portugees) van het deernaast
gelegen pand gedood en ontstond er eenzienlijke materi61e
schade.
Op dof>derdag 4-6·1981 werd een geïmproviseerd explosief
aangetroffen tegen de gevel van de Armeenoe apostolische kerk
aan de Rue Jean Goujon 15 te Pa rijs.
Oe bom kon door exploaievenexpens van de Parijse polltie
onschadelijk worden gemaakt.
De bom bestond uit een fles 'Cllmping Gez' waartegen een
explosieve lading v•n 570 grem 'semte)(' was gebonden. Oe
springstof was voorzien van een elel<ll'ische onteteker. Een klokje

met een insteltijd van maximaal55 minuten diende als
tijdmechanisme.
Op vrijdag 5-6-1981, om plm. 01.30 uur, veroorzukte eente~•n
de gevel van de Armeense kerk aan de AventJe Bourgin 6 te ;1.sy
les Moullneaux./Parijs geplaatste bom vrij aanzienlijke materiüle
schade.
Alleen laatstgenoemde bomaanslag werd middels een enor.iem
telefoontje aan het Franse parabureau AFP opgeëist door een
man~ die zei te spreken namens het 'Turlcslslamirische
Flwolurlon•ir Leger'.
Deze organisatie was tot op heden onbekend.

F. ZWiberae douanebeambtlln -.....eppen
oxplool.,.entraneport
Op 3-6-1981 werd door Zwitserse douaneambtenaren aan de
grensovergang Rhoinau de Duitse
aangehouden in verband met het aantreffen van lnd11striile
springstof,sprlngsnaer~ enige duizenden ontstekers en 150
stuks munitie v•n het kal. 9 mm en 7.85 mm. in de door haarbeetuurde peraonenauto, gekentetend SP-PN 13.
De vrouw had de Intensie om methaar exploaieve Ie ding de BR'l
binnen te rijden.
Gezien de achtergronden van
Is aa" •e
nemen dat het meegevoerde in de BRD gebruikt had moeten

worden voor terroristische acties.
maakt deel uit van de z.g.
'Antlf.o'11roeparing te Franldurt, dat onderMeunende activiteiten
verricht voor de RAF. Ook werd zij meermalen Qezlen bij
demoR$1ratiea ~erlcht tegen de 'Hochllcherheltoakto' en
MeiiSChenunwürdlgo Haftbedlngungen', die de gedetineerde
RAF-leden rouden ondergaan. Oe zooking in de woning van

~aan

de
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Frankfurt, waar

Bij het eerste verhoor wees
elke deelneming
aan het haar hlnlastagelegde af.
Op 20-5-1981 werd zij overgebracht naar de gevangenis hl
Frankfun.

zij samen woont met de geestveiWante
Bremen, leverde het volgende op:

1. Een pamflet
''voorzien van hat RAF-symbool;
2. Drie brochureo, info. nr. 64., d.d. 28-5-198t, getlhlld 'Die 2.
ZBI'etörung Doutschlanda';
3. Kopie van een vlugschrift betreffende een claim van de RZ op
de aanslag op een magazijnruimte van de KWU Berlijn, d.d.
22-2-t98t;
4. Boekwerk gatltoid 'Telfte der RAF';
5. Brochure 'Radio Zebra';
6. Brochure info. nr. 2 'Teheran 1979';
7. Brochure 'Solldarltät mil derStadtguerilla';
8. Brochure 'MOB-Zom und Blues-Info', d.d. 28-7-1980;
9. Brochure 'Dle Praktlken von Staats- und Verlassungsachull
am Bleispiet Hamburg';
10. Pamflet betreffende een claim op de oanolag op de
'Schutspollzei district 5 in Ludwigshafen, d.d. 26-4 (het jaartal
werd niet vermeld);
t 1. Affiche 'elne Miltion DM Belohnung dringend gesuchte
Terrorleten' met hierop de afbeeldingen van bondspreeident
, bond6minister van defensie Apet, burgemeester
~een niet bekende mannelijke pel'liOOO en een
afbeelding van polltie-mensen In sctle bij een demonstratie.

H. Leden""" de 'Beweging van de 2e Juni' vwoordeeld
Op t5-5-1981 werd door het 'Kammergerlcht' teWut-Berlijneen
viertalleden van de 'EirNeging van de 2e Juni' veroordeeld, te

weten:

Het pistool dat door de doder is gebruikt. is- gezien de op de
hu 'zen en kogels aangetroffen sporen- va" een van de volgende

drie merken:
Het proces heeft 15 maanden geduurd.
De genoemde terroristen waren ook medeplichtig aan de
bevrijding uiteen West-Berlijnse gevangenis op 27-5-19?8van
hun geestverwant·

Een voorlopig onderzoek naar de kennissenkring van
leverde de volgènde namen op:

met
In juni t978werden
vervolgensin Bulgarije aangehouden en kort
daarna aan de BRD uitgeleverd.
De Oostenrijkse partners van de bovengenoemde paraenen In
do ontvoeringazaak werden op 20-1 t-1979 door het
landesgerlcht Wenen -oordeeld.
, werd ter zake
van afpersing en ontvoering tot 14 jaar. 11 maanden en 15dagen

veroordeeld.
, ontving

wegons medeplichtigheid aan genoemde felten 4 jaar

op 19-5·1981ungehouden
Oo de luchthaven van Hannover-Langenhagen werd op
t~5-1981 op grond van een in 1970 door de Officiervan Justitie
ta Frankfurt uitgeschreven arrestellebevel
'• aangehouden. Zij wordt
v~rdachtven medeplichtigheid aan een bomexplosie.
Op 10-&-1981 ontplofte op de luchthaven van Frankfurt in de
bagage van een man een bom.
Bij onderzoek bleek dat de vlucht Frankfort-Barcelonawas
geboekt door
• bij een reisbureau te Keulen. Vorder
bleek dat
bevriend waa met de Britse onderdaan
• die in de
jar~n 1963--1964 te Londen in contact kwam meteen >ich
'E1.1roptJ11n Anllrchl•t Community' noemende groepering.
Hier leerde hij de Spaanse anarchist
·
,die
later pl~iats.vervangend leider van de internationale anarchistische
groepering '1e Mei' werd, kennen.
Elod juli, begin augustus 1964 verzocht
aan
om voor hem een pakket springatoffen dat hij ham in
rorijs had gagavan naar Madrid te brengen waar de explosieven
gebrui<t zouden worden bi) Nnolagen contra het Franco-regime.
werd achter voordat hij zijn missla kon beilndigen
gearresteerd. Bekend lt varder dat
heeft behoord tot
de 'Angry Brigade', een groepering die zich in de jaren 1970,
1971 schuldig maakte aan tal van politieke g-eld deden.
Hoewel
sedert1972ongeveervterj&orlnde
gevangenis heeft doorgebracht i.v.m. polklek getinte
?3W81ddaden Is het niet gebleken dat hij zich heeft losgemaakt
van het anarehilme.
., wordt gerekend te behoren tot een
groepering diazich bezighoudt met ondersteunende activiteiten.
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gevangenisstraf, terwijl
• voor zijn aandeelS jaar en 8 maanden
gevangenlaatral kreeg opgelegd.
I. Moord op directeur Pl.O-bu...u

teBru_.

Op maandag 1-6-1981, om plm. 09.10 uur, werd te BruQBI de
dire.:teur ven hel kantoor van de 'PIIeatine Ubaration

Org•nizlltlon',
IJordanië, voor zijn woning aan de

Keverslaan 15 te Brussel, door aan onbekende doodgeschoten.
, zoals hij gewoonlijk werd genoemd, had om 08.45
uur zijn wqnlng verlaten om naar een wasserij te gaan en keerde
daar vandaan we•r naar huis terug.
Het alechtoffer werd door 4 tagels geraakt; 2 kogela drongen de
sch-1 binnen, een derde doorboorde zijn rachterarm en de
vierde kogel raakte via de borstkaszijn hart.
overleed ter plaatse.
Getuigen. die veridaarden dat de dader zeer koelbloedig te werk
ging, v - r - n het volgende signalement:
De dader vluchtte te voet vla de Armend Huyamanlaan In de
richdng van de Grenadierslaan. Een beige raganiaten een
paraplu ie. welke de dader bij zich droeg, werden in de Armend
Huysmanllan teruggevonden.
Blijkens getuigenverklaringen zou de dader reeds meermalen
eerder in de Keverslaan zijn gozian; voor hete-ongeveer een
maand VOOf' de aanslag. Op de plaats van het delict werd een
aantal munitied~len aangetroffen en veiliggestald. De
aengetro"e" hulzen l'fjn alle van het merk 'Makarov', kaliber 9
mm, en drag•il het bodemstempel'2t'. Mullilleven dit merk en
met dit bovenitempel werd in 1973 in Polen vervaardigd.

a. Russisch pistool 'MAKAROV', kal. 9 mm, semi-automatisch;
b. Ru ..lsch pistool 'STECHKIN', tel. 9 mm, dat ook autometiac:h
kan vuren, of
c. Pools pistooi'M 64', kal. 9 mm, semi-automatisch, dat achter
ia afgaleid van de onder b genoemde 'STECHKI N'.
Het slachtoffer van de moord,
·,vestigde zich In
t987 in Belg ijl. Hij etudearde onder andere op de Franse afdeling
van de Universiteitvan Leuven en trad sedert 1976 op als
vertegenwoordiger van de PLO. Hoewet de PLO, noch door
België noch door de EEG officieel wordt erkend, werd
rtoch min of meer beschouwd alsde-niet officlileambassadeur van deze organisatie.
Doordat hij zich- althans in woord- vrij gematigd opstelde, wtet
hij veel good-will te kweken voor het Palestijnse standpunt en
speelde hij een belangrijke rol in de besprekingen, welke de
laetste jaren 1\Jasen de EEG en de PLO op gang zijn gekomen.
C/aim:ln de nacht van 1 op 2-6-1981,om00.54uur, belde een
onbekende het algemene nummer van de RljkaWBdlt tl Brussel
en deelde in vloeiend Frans mede dat de aanllag op
was gepleegd door 'AMAL' als vergelding van de
vijandelijkheden welke door de PLO in Libanon worden
bedreven tegen deze groepering.
'AMAL' (al Amal =de hoop) is een in 19?41n Libanon op

voorstel vandelman

opgerichte organfutie van

Shl'itiache moslims. De organisatie streeft neer de emanclp~e
van de Shl'iten In de Libanese politiek. Teveno wii'AMAL'
libanon zuiveren van niet-Libanese Invloeden. hetgeen concreet
neerkomt op:
a. de verwijderingun Libanon van alle niet-autochtone
Palestijnen,
b. de eliminatie van het Haddad-land en
c. het vertrek van de Syrische troepen uit het land.
De Shl'iten hebben hun aanhang voornamelijk onder de arme
Mosllm·bevolklng van Libanon, en hoewel groot in aantal Is hun
politieke invloed altijd zeer beparlrt geweect.
Toteind 1978werd-zekerinternatlonaal gezien- nietveel
vernomen van deze organisatif:. Dit veranderde echter toen hun
leider, de I man
, tijdens een officieel bezoek ..n
Lyblö onder vreemde omstandigheden verdween.
De Ubloche.autorltelten hebben altijd vertd..rd del delman na
zijn bezoek per vliegtuig waadoorgereisd naar Rome, maar daar
is hij nimmer ..ngekomen.
T-inde aan deze verdwijning bekendheid 18 geven, heeft
'AMAL' aedertdien diverse acties gepleegd, waaronder een
vliegtuigkaping •
De atMkte van 'AMAL' wordt geschat op 15 000 peroonen; plm.
3000 daarvan behoren tot de militia van deze groepering.
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