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7. Ujk van ontvosrdfl gevonden 
Op 3-8-1981 -rd in een bultenwijk van Rome hetetoflelijk 
ovor..tlot van de door de 'Rode Bri~drts' op ti).S-1981 
ontvoerde Italiaan ., broer van de "berouwvolle" 
terrorist , •, aangetroffen. In de morgenuren had een 
man, dia zei te spreken namene de 'RodeSrlgadfls', het 
haliaanse peroburaau 'ANSA' gebeld. Op zijn aanwijzingenwerd 
htJt lichaam van aangetroffen. Zijn handen waren bij elke•r 
gabonden en om zijn nek hing een bord met de tekst: 'Oood aan 
9 verr•diii'S". Verder lag In dezelfde ruimte waar 
werd aangetroffen •en groot spandoek met de vijfhoekige star 
van de 'Rode Brigades'. 

, een voormalig lid ven de 'RodtJ Brigades' en een 
broer van de vermoorde • dia geen enkel contact 
met elkaar hadden. had in ruil VOO< strafvarmindering een groot 
aantal namen an dfl polltie doorgegeven, waardoor de 'RodtJ 
Brig11des' voor een behoorlijk dflel kon worden opgerold. 
In 1972 werden door de 'Rode BrigadM'do eerste ontvoeringen 
gepleegd. Zif beschouwden do door hen onlv08rde personen als 
'Knechten Vlln her Imperialisme•. 

2. Ree<Jnre belangriike uNiagen/ontvoorlngen 
08-11-197811ome: 

19-01·1979 Turijn: 

~1-1979Turijn: 

20-04-1979 Milaan: 

03-05-1979 Rome: 
13-07·1979 Rome: 

21·11-1979 Genua: 
03-01-1980 Milaan: 
~1-1980Venetiö: 

05-02-1980: 

12.02·1990 Rome: 
18-D3-1990 Rome: 
02-(1!;.1980 Venetiê: 
19-D&-1990 Napels: 

23·06-1980 llome: 

12·12-199011ome: 

· 31·12·1990 llome: 
17-02-1981 Milaan: 
:Z.M-1981 Nopelo: 

12·03-1981 Mllean: 

20·05-1981: 

03-06-1981: 

03-06-1981 Nepels: 
06-011-1981 Slcllll: 
11).()6-1981 Rome: 

19-06-1981 Rome: 

w.oord op de procureur-generaal van 
Frosinone en zlfn lijfwachten door de 
groep 'Prlml Linea', dia gelieerd Is aan 
de 'Rode BrldBdss'; 
moord op ., een 
gevangenbewaarder, die benoemd was 
tot hoofd van de politie; 
moord op een hoge rechterlijke 
functionaris; 
moord op ; hij maakte 
deel uit van de arrti·terreur-politie; 
moord op '-e pollde-ambtenaren; 
moord op kolonel van de carabineri 

moord op twee carebineri's: 
moord op drie politie-ambtenaren; 
mc>ord op een staffunctionaris tien de 
firma Montedloon; 
moord op de dlre<tour van de firma 
lcm11111; 
moord op professor' 
moord op de rechter; 
moord op eon politi...,mbtenear; 
moordopeen h~regionalo 
ambtenaar; 
moordop de 
plaatSVOlVangend-procureur 

ontvoering , die op 
16-1·1961 werd vrijgel81en; 
moord op generaal 
moord op prot~ 
ontvoering ·, die op 24-7·1981 
word vrijgelaten; 
aanslag op eenvoorman van 'Alfa 
Romeo'; 
ontvoering •. directeur 
van de firma llllonUtdioon, dit op 
6-7·1981 werd vermoord; 
ontvoering , die op 
24·7·1981 werd vrijgelaten; 
aanslag Oll een weth011der van Napei8; 
aanslag op een hulpagant; 
ontvoering , diaop:J.a-71 
vermoord te Rome werd aangatroffen; 
aanstag op , hoofd van 
de politie. 

) 
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F. Alo ...... oplld.._ __ ...,be_etelnluelop 
14-7·1981; daim KnHitiM:he-AibeneMorpniMtle 'HOP' 

Op 14-7-1981 werd eon aanslag gepleegd op de Joegoslavische 
ambassade In doEmlel de Motstraatte Brussel, waarbij de 
Joegoalaviocha diplomaat , en de conciirge 

werden gewond. Gebruik werd gemaakt van een 
seml·automatiach g8Vtl'eer kal. 9 mm. 
De dader vluchtte in een lichtkleurige personenauto, mogelijk 
een Opel met vermo-lijk een Frans kenteken, dat eindigt op 
'92'. 
Volgansge1ulgen zat er een man achter het stuur van de auto te 
weehten. BI( het parsagentoehap OPA te Stuttgart werd de 
aanslag telefoniaeh geclaimd door een man, die Ouita 1prek met 
een aterk accent, die zei te tpreken nemen• de 
'Krootisch•·AibaneJJe orgMisatie HOP'. Verder dealde hij mee 
dat er meerdere aanslagen op Joegoslaviscl'le ambassades en 
gastarbeidere leverwachten zijn. 
Voor deze aanslag werden reeds bomaanslagen gepleegd, te 
weten: 
•· in maart 1981 op het kantoorvan de Joegoslavische 
luchtvaartmaatschappil JAT te Bruooelen 
b. In mei 1981 op het Joegoslavische toarillenbureau te 
Brussel. 
Voor de aanslag op het kentoor van de JAT stelde een autonome 
AlbannaiJroepering zich verantwoordelijk. 
Op 2!Hl6-1991 werden in Canada en In de USA negen leden van 
de Kroatische nationalistische beweging aangehouden op 
verdenking van moord, brandstichting enzovoorts. Onder hen 
bevond zich eenaantal personen die in de periode van 6 tot en 
me18·6-1981 in Zweden een meeting van daze beweging 
hadden bijgewoond. Van onig verbond tuuen de Zwaedsa 
meeting en de in Brusselgepleegde aanslagen ls voorals nog 
niet gebleken. 

G. Verzoek om -ringen aanhouding van de Turk 

OOO< dfl Turkse autoriteiten wordt de opsporing en aanhouding 
terfine van uittevering verzocht ven 

wordt gerekend tot één van de meest gezochte 
Turkse terroristen. Op 20·8·1978 werden door. en 
medepllcht;gen vijf personen in een eafé in BalgattAnkara 
doodgeschoten. werd aangehouden, maar 
ontvluchtte uil de gevangenis.. werd bij varstak ter 
dood veroordeeld. 

H. Moorda-.g opdt WeetclultM mlnloter van de deelstaat 
H-n: 

In aansluiting op Joumoa/Berichtgeving Terrorism<t no. 81-08. 
11. Buil•nlend onder C. werd vamomen dat inmiddels is 
vastgesteld dat de bij de aanslag gebruikt a munitie afkomstig is 
van de firma Omark CCIIndustriH, 20th and Snaka River 
Avonuas, Lewlston, ldaho 83601, USA en aldaar onder de 
aanduiding Min~ Mag. Long rille oolld .22 hswordtvervaardlgd. 
Gebloken is dflt deze munitie, in Utgenatalling tot hetgeen in 
eerdere berichtgeving werd vermeld, zonder veel probieman In 
Europe verkrijgbaar Is. 

I. Expt.,.leblnnan de muren ven dolraalcoeamb- t. 
Londlln 

(Zie Joum•al Berichtgeving Terrorisme no. 81-08,1/. Buitenland 
onderE.J 

Naar nu bekend ls geworden la de man die de diensten van 
politie en brandweer weigerde bij gelagenheldvan de interne 
brand In de Iraakse amba .. ade te Londan d.d. 28-6-1981, niet het 
hoofd van de Iraakse Staatsvailigheidodlenst doch de bij het 
Britoe Ministerie van Buitenlandse Zaken als de 3e secretaris 
bekend staande 
Uit betrouwbare bron Is vernomen dat betrokkene op de 
ambassade eeh1er de functie van 'Senior lraqilntelligence 
Offlcer' uitoefent. 
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afg-ezon 

Het varzoek om gratie, ingediend door 
, na 1ijn veroordeling in hoogste instantie in da 

'Capelsezaok' (zie JoumaaiBerichrgevlng T.rrorlsme no. 81·03), 
lsop29-6-1981 afgewezen. 
OpS-7·1981 is 
Intussen heeft 
zijn aandeel in de zaak 
eerder genoemd Journaal}. 

1. 'Free Kaollmlr Movemoort' 

aangehouden en Ingesloten. 
nog niet terecht gootaan voor 

(zielfleds 

I. Bom•aNiaglnd/1/seambassade te 's-Gravenhageop 
26-7-1981 
In de nacht van 25 op 26-7~1981 werd er door tot op heden 
onbekend gebleven dadero tegen de voordeur van de Indiase 
ambassade aan de Haagoo Buitenru-ag een brandbom 
gepla•tat. Door de bom. die door een tal gecamoufleerd was. 
werd enige lichte materiile schade aan dfl voorzijde van het 
'mbaasadegebouw aangericht. Doorspoedig ingrijpen van de 
brandweer kon erger worden voorkomen. 

2. Aanslag op delndi.se ambusade re Brussel op 23-7-1981 
In de ochtenduren van 23-7·1981 ontdekte perooneel van de 
Indiase ambesaada gelegen aan de Chaussee de Vleurgat 217 te 
Brussel dat de voordeur van de ambessade enigszinsgeblakerd 
was. De stedelijke polltie constateerde dat mot een primitieve 
brandbOm gepoogd wao brand te stichten. 

In de ochtenduren van 26-7-1981 werd het parsbureau 'Reuter' te 
Amsterdam gebeld door oen man die zei te apreken namen• de 
'Kashmlr Movt~menr'. De man verklaarde dat hij voor de 
genoemde beweging pubtielteR zocht. Om deze reden was ar 
dan ook Hn brandbom bij delndlaae ambassade te 
's-Gravenhage geplaatst. Tevens was er te Brussel bij de Indiase 
ambassade een dergelijke aanslag gepleegd, aldus de anonieme 
beller_ 
Bij Reutervermoedt man dat de man vanuit Engeland belde. 

In een brief, gedateerd4-8-t981, ontvangen door de Indiase 
ambessado te 'o·Gravenhoge worden de aanslogen te 
'Hlravenhaged.d.lll-7-1981 ante Brussel d.d. 23·7·1981 
geclaimd door een groepering die llcl1 de 'FretJ Kashmlr 
Movemenr' 'lEuropHn Branch}' noemt. 
In de claimbriefwordt naaet hetopeisen van de 
verantwoordelijkheld voor de beide branden, er bij de Indiase 
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regering op aangedrongen afte zien van de IIICecutie van de 
vrijheidsstrijder , de lelder van de J KNLF 
die momenteel in New Delhi gevangen zit. 
Verderwijzen de aorteurs van de brief op het recht van het 
Jammu en Kashmieroe volk op hun nationale emancipatie en 
zelfbeschikking. 

Op 4-8-1981 ontving de Indiase ambessade te Bru .. el een in 
Zwolle op 3·8·1981 door de PTI efgestempoldeclaimbrlef. De 
brief, qua inhoud gelifk aan die welke bij de Indiase ambaeaade 
te 'a-Gravenhege werd ontvangen, was eveneens ondertakend 
door de 'Fres KIJ8hm/r Movemenr, Europeen Br•n.:;h'. 

Ad 1 en 2. Jammu end Kashmlr National Uberatlon Front 
(JKNLF} 
Op 24-7-1981 vervoogden zich bij het Nederlandse Mlnilterle 
van Bultenlandlil Zaken '-• ver1egenwoordigers van het 
'Jammu Ksshmlr Uberation Fr011t Nederl1md~ met eveneens het 
verzoek ar bij de Indiase regering op aantodringen het 
doodvonnis contra niet ten uitvoer te leggen. 
Teven a opraken dfl haren er hun beldag over ul1 del de wereld de 
Kaollmlrkwestie basehouwt als een geschilpunt tussen Pakistan 
en India in plaats van een probleem van de ach1 miljoen 
Kashmiri's. 
Ho-el Pakistan ook een deal van Kashmlr beze1 houdt, richtten 
de ver1aganwoordlgero van het front hun verwijten vrijwel 
uitsluitend tegen India. 
In een eerder vanuit Sirmingham ontvangen telex afkomstill van 
de secretaris-genaraal van het JKNLF gericht aan het Minirtene 
van Buhenlandse Zaken wordt eveneens verzocht om bij de 
Indiase regering alla invloed uit t. oefenen die kan l<riden lot het 
afzien van de uitvoering van het doodvonnis. 

Hot 'Jarnmu ~nd Kttahmlr Nation•l L;berlltion Fronr, een 
pro-Paklstaanse organisatie met een geringe aanhang in India 
staltrichten doel om middels gewapende strijd het volkven 
Jammu en Keshmir een positie te versch.affen waarin zij hun 
eigen netionalo toekomst kunnen bepalen aloh-en meester 
over hun eigen land, kortom onafhankelijkheid. 
Het front ontvangt steun van Pakistan en enige buitenland~& 
instellingen. 
In 1966drong een groep door gel- actlvisten 
vanuit Pakistan India binnen en trachtte aldaar de bevolking te 
organi•ren. 
Na ongeveer drie meanden ondergrond• werk stootten en 
zijn mannen op aen lndiaee vailigheidspatrouille.ln het hierop 
volgende vu u rgavecht kwam een van de Indiase 
velligheldafunctlonariwsen om het leven. en drie van zijn 
medewerkers werden gearresteerd. 
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Na een proces van twee jaar werd ter dood ver-oordeeld 
tM zake van revolutionaire activtteiten contra de In dia se 
regering, overvallen en moord. 
In december 1968 wist en twee v•n zijn mensen te 
ontsnappen uit de Srinagar geva"iienis. Zij staken de grens over 
naar Paklstt~n, alwaar ze door de autoriteiten werden 
aangehouden. Na drie maanden werden za op vrije voeten 
gesteld. 
In november 1969 -rd gekozen tot president van het 
JKNLF dat overigens in Sirmingham een kentoor heelt. 
organiseerde enige tijd·later een vliegtuigkaping die op 
30+1971 uitgevoerd werd. Front-activisten kaapten op die 
datum een Fokker-Frlandship van Indien Airlinea met aan boord 
28 passagiers en 4 bemanningsleden. Zij dwongen de 
gezagvoerder koers te zetten naar Lahore In Pakistan. 

was de eerste persoon die de kapers 
en ophet 

vliegveld van Lahore de hand schudde en hen feliciteerde met 
het behaalde succes. 
Toen delndieae regering weigerde om op de eisen van de 
terrarieten in te gaan bliezen de kapers, nadat zij bemanning en 
pasoagiera ongedeerd hadden laten vertrekken, hili toestol op. 
Na een detentie van twee jaar voor deze affaire in Pakistan te 
hebben ukgezeten,traehtte hetinmiddels wet inactief 
gewordenJKNLF nieuw leven in te blazen. Hij begon hetfront te 
reorganiseren. 
In mei 1976 begaven en twee ven lijn naaste 
medewerkers; en ., zich 
opnieuw naar India om aldaar de contoeten aan te halen. Zij 
worden echter onderschept door Indiase veiligheidsagenten. In 
het hierop volgende vuurgevecht werd een Indiase functionaris 
gedood. 

en zijn mannen werden gearresteerd. Het doodvonnis 
contra was nog steeds van kracht. werd 
overgebracht naar de dodencel van de gevangenis van Tlhar in 
afwachting van zijn terechtstelling. 
Het hoger beroep dat tegen zijn doodvonnis Inslade werd 
zowel door het gerechtshofvan Jammu en Kaahmir alsdoor het 
hooggerechtshof verworpen. Ook aan verzoek tot gratie 
afkomstig van een broer van werd afgawezen.lnmiddols 
trachten activisten van het front do regarlngen van Weill-Europa 
te bewegen hun Invloed bij de lndia.e regering a.an ta wenden 
om van de galg te redden. 

is 43 jaar, gehuwd, heelt drie kinderen en 
is van huls uit journalist. Zijn vrouw en kindaren verblijven in 
Pakistan. 

Op 31-8-1980 werd er door ongeveer 70 personendeelgenomen 
een Hn demonarretie voor het gebouw van de Indiase 
ambassade. 
Het protest was gericht tegen de Indiase regering en hield 
verband met het doodvonnis dalteilen 
was uitgaap roken. De vergunning tot de dernonatratie, die 
overigens zonder incidenten verliep, werd aengevraagd door het 
'K11shmir Liberlilion Front Am.tterdllm'. 

11- Bultenland 

A. Rote Armee Fraktlon. 

I. Heropening proces rogen 
Op 14-9-1981 wordt voor de6e Sirlilkamer van het gerechtshof In 
Düsseldorf de zaak tegen RAF-lid, 
heropend. Verdere zittingsdagen zijn lot nu toe nirt vastgelegd. 

wordt hat volgende tenleste gelegd: 
t Sindil oktober 19761n DOsseldorfen andere plaatsen In de 
Bondsrepubliek en In het buitenland, als lid te hebben 
deelgenomen aan een terroristische groepering en In 
samenwerking d•armee. 

Joum..a Bericht...,... y....,.;...,e '"'· 81-09 

11. Op 1-t1-19781n Kerkrademeteenonbekende",..,....twee 
personen te hebben gedood en pogl"ll tot doodslag op twee 
anderen om een strafbaar feit mogelijk te maken en zich te 
verbergen, 2içh met geweld of ondet" bedreiging tegert het leven, 
beweegbaar goed dat een ander toebehoort wederreçhtelijk toe 
te eigenen, waarbij hij en zijn mededaderes vuurwapens bij zich 
hadden. 
11. Op4-7-1977 in Düeseldorf(Deutsche Bonkien 
IV. Op 17-4-19791n Nümberg (hoofdkantoor van de 
Schmidtbenk), u men meteen ander lidvaneen groepering 
welke groepering tot doel heelt het plegen van di-allen en 
roof, een medewerker van deze banken met geweld en onder 
bedrelging te hebben gedwongen geld te geven en daardoor het 
vermogen van anderen te benadelen, om zichzelf of aan derde 
ton onrechte te verrijken, alsmede in de zaak Düsseldorf 
(Deutsche Bank) met geweld of onder bedrelgl"ll beweegbaar 
goed dat een ander toebehoort te hebben weggenomen met het 
oogmerk dit zk:h wederrechtelijk toe te eigenen, waarbij hij en 
zijn mededader vuurwapens bij zich hadden. 

2. P•rijse polhlem•n door Westduitse Terroristtt 
t te Stemw•rde, neergeschoten 

Op4-8-1981, omstreAk.'516.00 uur, zag een politie-ambtenaar if"' 
Parijs dat een vrouw zonder de voorgeschreven veiligheidshelm 
op een motor reed. In verband hiermee gaf hij haar een 
stoptei<en, waarop zij vol gas gevend doorreed. 
De polltlem•m die de achtervolging Inzette verloor haar na 
ongeveer 200 meter uit hot oog waarop een toevallige 
voorbijganger de achtervolgende politieman attent maakte op 
een woning waarin de vrouwzou zijn verdwenen. 
Op het moment dot de agent de woning wilde betreden richtte 
de vrouw, die zich Inderdaad in de hal ven het aangewezen 
perceel ophield, ""n vuistvuurwapen op hem en echoot. 
De agent in de hals getroffen. zakte zwear gewond in elkaar, 
waarop de vrouw te voet wist te ontkomen. 
Ter plutoe werden een hul& en een kogel van het kaliber .45 
(11.43 mm) aangetroffen. 
De motor, een Yameha, en een schoudertas werden door de 
vrouw op de plaats van het deliet achtergelaten. 
In de tas werd het volgende aangetroffen: 
- Een bedpak; 
- Een notitieboekje mlll verscheldene adresoen in Frankrijk; 
- Een woordenboek Frans-Duits; en 
- Cosmlllische-artikelen. 
Getuigen beschreven de motorrijdster als een vrouw van 
ongeveer 30 à 35 jaar 1,60-1,65 m lang, mat licht-kastanje bruin 
haar tot op de ochouders en een oportief uiterlijk. 
Zij droeg ""n bril met licht giltinto gl....,, een shirt voorzien van 
horizontale strepen en ""n keki-kleurige pentalon van glanzende 
stOf. 
Aan de hand van een vingerafdrukvan de llnkerduim, 
aangetroffen op een bladzijde van het woordenboek en na 
onderzoekvan het in hili notitieboekjeaangatroffen handschrift 
&telde de Parijse polltie vast dlll davrouw die de polltieman 
neerschoot identiek isaan de reeds lang gezochte 

, een van de leidsters ven de 'Beweging van dtJ 
tweed• Juni' zag op t-7-1976 kBnsulteonWestberlljnse 
gevangeni•te ontvlu<:hten. Zij was op 10-9-t976to West-Bortijn 
gearrftteerd op verdenlci"ll van medeplichtigheld aan de moord 
op de president van het gerechtshof • 
medeplichtigheid aan de ontvoering van etc. etc. 
Oe mogelijkheid dot zich in Parijazou ophouden was 
gebleken uit hili onderzoek dat werd ingesteld na de ontdekking 
van detconspiratieve woningen aan de Rue Flattersen de Ruede 
laJonquWlrete Parijs (ZieJOU1711JI!I Berichtgeving Terrorisme 
no. 81-{14, 11 Bu#enalnd onder AJ. 
In de woningen werden vingersporen, foto's en andere 
bewijostukken aangetroffen die ar op duiden dll1 zij In contact 
stond met de In de op 5-5-1980 aangehouden vijf 
vrouwelijke terroristen. 
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B. Poging tot moord op een mH•werker van de zend• 'RHio 
VliEuropa' 

Op 28-7-1981, tegen 7.40 uur. werd de redactll!ur en medew&J"ker 
ven de zender 'Vrij Europa', 

(Roemenil!). voor zijn woning te Haar 
CW.Did.), Am Seo 12. door een Frans sprekende jongeman 
aangesproken en ronder du;delijke reden met een mes door 
meerdere steken In het bovenlichaam verwond. 
Op zijn hulpgeroep vwliet zijn echtgenote de woning en 
probeerde de dader tegen te houden. De dader kon echter 
ontvluchten. Naar aanleiding van een onmiddellijk Ingestelde 
opsporingsectie werd op de autobahn richting Salzburg een 
blauwe Renault met een Frans kenteken aangehouden. Oe 
belden inzittenden: 

te Pa.-ijs werden u ngehouden. Bij confrom.tle met de 
echtgenote van hili olac:htoffer werd als doder 
aangewezen. Van enig verband met de aanslag op de zender 
'R1dlo Vrij Europa' op 21-2-1981 ia tot op heden niet gebleken. 

C. Subwnleve elementen plegen oenslogen DP het westclultse 
"!'DDrwtlgnat 

A. Op 12-4-1981 wierpen onbekonden een ltsalkabel over de 
bovenleiding van hel spoorwegtraject Bramen-Hannover. Dit 
gebeurde ter hoogte van Langwedel--{:luvenhagen. 
Oe staalkabel had een lengte van 10 meter en diameter van 9 
mm. Door deze oorzaak kwam de trein van 22.37 uur, een 
doorgaande trein die ui~ uitend gebruikt wordt voor vervoer 
van milkeiren van het Amerikaanse leger, tot stilatand. 
De otroomafnemer werd door de kabel van de locomotief 
gedrukt, terwijl de bovenlelding over een lengte van 500 meter 
beschadigd werd. Op de plaats waar de staalkabel over da 
bovenlelding geworpen was, worden vlugachrillen 
aangetroffen; deeis. op de spoorbaan, deels bavoctlgd aan 
bomen langs de spoorbaan. 
In do vlugschrilten werd Inzake het onderwerp 'Hongerstaking 
door gedetineerde te"oristisc/le geweldplegers' stelling 
genomen. Tevens werd de rol van 'OnderdrukkM'van de 
U.S.-strijdkrachten in Europa en in andere dalen van de wereld, 
bijvoorbeeld El Selvador, besproken. 

B. Op 2-7-1981, tegen 21.00 uur, legden onbekende daders 
tussen Buchenhain en H6llrlegelskreuth een 4 meter lange 
staalkabel over de rails. Vermoedelijk legdon dezelfde doders, in 
·et zelfdetijdbestek O"i18Vfler 300 meter verdor, houtblokken op 

J'e spoorbaan. 

C. Eveneens in de zetfde p&riodewerden op de rails van 
hetzelfde traject, maar nu tussen Pullach an Höllriegelskreuth 
een 20 x 40 x 5cm grote betonplaelen eenhouten blot met een 
lengte van ongeveer 50 cm en een doorsnede van ongeveer 30 
cm gelegd- Bovendien hadden de daders een 
veiligheidsinstallalie beschadigd door een kabel over de rails te 
leggen. Oe doders en de motieven zijn onbekend. 

0. Op 21-7-1981~ tegen 1.32 uur, werd door onbekende daders 
een aanslag gepleegd op het baanvak Darmstadt-Mainz 
waardoor het treinverkeer werd lamgelegd. De daders hadden 
tuosen Nauheim en Besc:hofshelm een 8 mm dikke en 5. 75 m 
lange staaldraad bevellligd terwijl het andere eind over de 
hoogspanningsleiding werd gaworpen. 
Als gevolg·van deze actie ontotond een kortslultlng en brandde 
de bovenleiding door. 

D. Ar""'-Terrorisme 

1. Bomaanslagen ts{Jen Zwitserse instellingen /Beweging van 
de9ejuniJ 
Naar aanleiding van de 11restatle vap de Annenl6r 

op9-7-19e1,1n varband milt de 
moord op de Turkse vice-consul te 
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Genève (zie Journaal Berichtgeving Terrorisme 81~07 Bt.I-E en 
81-ml 811-BI. werd door de zich noemende 'Beweging van de 9e 
juni'een aantal bomaanslagen gepleegd tegen Zwitserse 
inste41îngen. zowel in Zwitserland als daarbuiten, te weten: 
•· 26-6-1981: de Zwitserse Krodiefbank ta Los Allileles; 
b. 28-6-1981: hetkantoorvandaZwit-se 

luch!Yurtmaetsehappij te Teheran; 
~. 19-7-1991: omstreeka16.00uur,te8omvoorhetgebouw 

waar het Zwltsarse Partementen hili 
Gouvernement zetelen. De explotlevetn waren 
geplaatlt in een vuilnisbak. Ni•mand raakte 
gewond on de schade was gering; 

d. 20-7-1981: tegen 15.00 uur op het vliegveld Kloten te 
Zürich, waarbij vijf personen werden gewond. 
Deoohadewordt gaachlll opZw.Fr. 100.000; 

e. 21-7-1981: op do confeetie-afdeling ven een warenhuis te 
Lausanne, waarbij verscheidene perSonen 
werden gewond; 

I. 22-7-1981: in de omgeving ven hetComavin-station te 
Genève. Varacheidene personen liepen 
verwondingen op. Men vree•t echter, dat het 
tijdochoma waarmee de bom was afgesteld, de 
dadero do gelegenheid hoeft gegeven over de 
grona naar Frankrijk te vluchten. De grens ligt 
slecht& 15 minuten rijden vanuit het centrum 
van Genève. 

De aanslag vermeld onder •· werd per brief geclaimd door de 
'Beweging van de 9e juni'. De aanslagen vermeld onder b.tol en 
met f. telefonisch door de 'Beweging van do 9e juni' bij AFP. 
Na onderzoek van da aanslagen. vermaki onder b .. c. end., bleek 
dat de explosieven ln plasticmkken waren verpakt. De 
explosieve lading Is vermoedelijk van het merk SEMTEX, die 
dottijds ook gebruikt werd door de 'OrganisM.i~ v~n de 3e
oktober~. 

In een interview in 'Armenla', een ln libanon venc:hijnend blad, 
verklaarde een woordvoerder van ASALA, dat de gedllllneerde 

, niet de 
eigenlijke dader is. Hij moest in de zogenaamdelWeede groep 
functioneren, hetgeen Inhield, dat hij nadat de aerste groep het 
slachtoffer had neergeschoten, een granaattuB&en het publiek 
dat zich om het lichaam ven het slachtoffer had geschaard, 
moest warpen. 

2. Boma&nslagteKopeniNigendd. 11-8-1961 
Op dinsdag 11-8-1991, om 22.27 uur, ontploften met een 
tussenpoos van plm. 20 seconden._ bommen bij het kentoor 
van '_Swisseir" aan de Ved Vestarport 5 te Kopenhagen. Een 
passerende Amerikeanee toerlilt werd door rondvliegend glao 
licht verwond en aan het gebouw ward rware schade 
toegebracht. 
Elke bom bestond uit plm. één kilogram hoogwaardige 
explosief, voorzien van een elektrische ontsteker gevoed door 
batterjjen en onderbroken door een vertr~gingsmachanisme. 
vermoedelijk een horloga. 
De bommen, welke niet omgeven waren door eer1 mantel, waren 
soortgelijk van samenstelling afs de twee bommen welke op 
4- to-1979 waren geplaatst bij het kantoor van de Turkae 
luchtvaartmaatschappij te Kopenhagen en waarvan • een kon 
wordon gedemonteerd (zie algemeen ovetzlc/lt 'Armeens 
Torrorisme'ln Journ•aiBeric/ltfJ'lvlng Terrorisme 80-1 1 }. 
Op 12-8-1981,om 00.10 uur, belde een onbekende man het 
kantoor van Assoclated Pressin Kopenhagen en eiste namens 
de 'Of"(Janlzation of tiNI 9th of June' de verantwoordelijkheld 
voor de bomaanliegen op. Het doelvan de aanslagen was, zo 
deelde do man mede, de Zwkoerse regering te dwingen do in 
Zwitserland gedetineerde In vrijheid te 
atellen (zie Journaal Berichtgeving Terrorisme 81-07 Bti-E en 
BI-OB Bt/-BI. 
Vijf minuten later, dus om 00.15 uu,-, belde dezelfde men 
opnieuw mot hetzelfde verhaal. In belde gevallen aprak de man 
Engels met een mogelijk Frans of Italiaans accent. 
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