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zuiden van München, een bom. Het kantoor en het bijbehorende
garagecomplex warden zwaar beschadigd. Ook de ongeveer
twintig meter verderop gelagen bungalow van de uitgaver en
verscheidene gepartc:eerd staande auto's llepen schade op. De
materiële achode bedraagt ca 200.000 tot 300.000 DM. Het
ongeveer 7000 m 2 grote terrein is mlddela optische en
akoestische alarmaystemen tegen indringers beveiligd. De
uitgever,
·, verfiat op zaterdag 8-11-1981 tegen
19.00 uur alslaatste het gebouw. Tot dittijdstip had hij niets
bijzonders opgemerlct. Wel was da uitgavar do laatste tijd
telefonisch benaderd door personen die meedeelden er op
tegen te zijn dst de uitgeverij de memoires ven Tito publiceon.
Ook ontving de uitgeverij een brief waarin de anonieme schrijver
eveneens zijn bezwaren batrellande do publicatie van de
memoires van Tito kenbaar maakt.
Op 1()-8..1981 stelde een organisatiezich noemende 'Kro.tlsche
Revolutionaire Ce/ Bruno Busic Parijs', zich verantwoordelijk
voor de aanslag. De groepering veridaarde eveneeno twee kilo
apringatof voor de YI'Onlng van de Uitgever tot ontploffing te
zullen brengen indien toch de publicatie van de memoires zou
doorgaan.
Een woordvoerder van dezelfde organisatie belde woensdag
12-8-1981 mat het persbureau OPA te Stuttganen uittezijn
ongenoegen over het niet juist weergeven door de pers van
mededelingen dia door de groepering waren gedaan. Hij
beloofde elke door de po'11 gemaakte fout te beantwoorden met
terreur. Gedoeld werd op een In het Kroatisch geachreven brief
aan OPA. waarin onder meer mat een aanslag op do Wastduitse
gedreigd werd.
Minister van Binnenlandse Zaken
De inhoud van de brief werd door OPA weergegeven als: 'Da
Westduitse politie deelde mee dat
iets zou overkomen
wanneer in de Bondsrepubliek een Joegoslavische Immigrant
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wordt gedood'. De organisatie deelde mee niet tevreden te zijn
met deze venaling en stelde dat'Joegoslavische immigrant'
vanaald had moeten worden door 'Kroatische balling'.
De benaming 'Kroatische Revolutionaire Ce/ Bruno Bus/c, Pllrljs'
zou kunnen wijzen op een Nmenhang tuuen deze groepering
en de HNV (Kroatische Nationale Raad). De HNV Is een
overkoepelende organisatie van Kroatische organisaties in
Weot-DuÎt111and, Frankrijk, Zweden, Canada, Argentlnlê,
Venezuela en Australlê. Het hoofdkwanier bevindt zich In Naw
Vork.
waa aan van de lelde"' van de HNV. Hij werd
enige dagen voordat hij een congres van de HNVte Amsterdam
zou bezoeken op 16--1()-.1978 te Parijs vermoord. Het vermoeden
bestaat dat do Joegoslavlache geheime dienst van deze zaak
meer afweet.
De HNV staat niet als terroristisch bekend; wel zfjn ar enige
sub·groeperingen en individuen binnen deze organisatie die het
middel van geweld niet afwijzen om het doel, een onafhankelijk
Kroatii te bewerkatelligen.

Qmmlle Bec:bercbe

InformadedfeDst
Raamweg 47 Den Haag
Postbus 20304
2500 EH Den Haag
Telefoon 070·76 99 11
Doorkiesnummer 07D-76 98 B2
Tele• 31152

I. Binnenland
A. Ontplolflngan en aantreffen geTmp..",._da exploaleven te
R-rdsm, Groningen, Almalo en BergeiJk op .....,actleveiiJk
2-8-1981,4-8-1981, 30-8-1881, 14-8-1881 en 24-8-1111

7. EMplosie bij de Alnro-Bank te Rotterdam op 2-B-1981
Op 2-8-1981 vond een explosie plaste bij de AMRO-bank aan de
Oudedijk 133 te Rotterdam. Aan de hand van de resten kwam
men tot do volgende omschrijving van de bom: een loden buis
van 30 cm lengte; aan één kant waseen stop vaotgaschroefd;
aan de andere zijde een prop en rubber ring. Oe vorm van de
ontsteking is onbekend.
2. Ontploffing geTmproviseard BMplosirlf re Groningen op
4-8-1981
Op 4-8-1981 te 15.51 uur vond op hat 7 mator hoge platte dak van
parceel Grote Markt 20 te Groningen aan explosie plaste. In
genoemd perceel is gevestigd Modehuis Jan ..en NV. Het
explosief was gelegen tegen aan blinde muur, deel uitmakende
van het warenhuis Vroom en Dreeamann te Groningen ter
hoogte van de 2e en 3e verdieping. Gezien de ligplasto van het
explosief is hat niat aannemelijk dat men vanuitdestrast hat
explosief bovenop het platte dok heeft gegooid. Het betrof een
'geïmproviseerd explosief bestaande uit een stalen buis lang 32
cm met een uitwendige diameter van 42 mmeneen inwendige
diamater van 37 mm. De buitenzijde van de stalen buis was
blauw/groen geplastificeerd. Nabij de uiteinden van de buis
waren 4 mm brede bouten dwars door de buis aangebracht,
vermoedelijk om de doppen c.q. houten stoppen zo goed
mogelijk op hun plaats te houden. Het betroffen ook hier
imbus-boutjes. Noch op het dak, noch In de et raat werden deze
afdichtingen of een batterij ter ontsteking iangatroflen. Het
gelmprovlaeerde explosief was gewikkeld in een vuilniszak.

3. Aantreffengeïmproviseerd eJrP/osirlf bij de fabrieken Urenco
en UCN te Almoio op 30-8-198 7
Op 30-8-1981 trof een btlveiligingsambtenaar van de
Urenco/UCN-fabrieken te Almelo een geïmproviseerd explosief
aan. Het explosirlf - d aangatroffen in een U-profiel van een
stalen balt van een sluis. Deze sluisligt aan de oomijde van het
terrein. Normaal wordt op deze plek nimmer een controle
uitgevoerd omdst de waterstand van de beek normaiÎt11r te hoog
ia. Gezien het feit dat rondom de plaats van aantreffen stof en
vuil lag on na hat verwijderen van het explosief de contouren
daaNan zich in het stof aftekenden, mag worden aangenomen
dat het axploolef daar reeds enige tijd had gelegen. Door do EOD
werd hatgeimprovlseerd explooieftot ontploffing gebracht.
Omachrljving van het eMploslrlf: zogenaamde pljpbom, stalen
buis van 30 cm lengte met een uitwendige diameter van 42 mm.
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J. Toevoeging UJot 'Actle8 Rode Brtgadeo'
ZieJournaal Berichtgeving Terrorisme no. 81-09 Buitenland
anderE.
Door een technisch mankement was in genoemd Joumaal
Berichtgeving Tarrorlame de volgende tekst weggevallen.
10-3-1981 Rome: moord op rachter
en een
gavanganisfunctlonarls:
111-3-1981 Rome: ontvoering.
'• vijf lijfwachten
neergeschoten;
1D-5-1981 Rome: hetlichaam van.
wordtachterin
een auto aangetroffen.

JOURNAAL :rr·c~TGE.VING

De uiteinden waren afgesloten met houten stoppan van
ongeveer 6 6 7 cm lengte. Deze etaken ongeveer ieder 11/a cm uit
de buis. De stoppen werden op hun plaats gohouden door aan
weerszijden 2 imbus-bouten dwa"' door do stalen buitenzijde en
het hout te draaien. Uit het midden van"" der houten stoppen
stak een elektriciteitsdraad, terwijfin het centrum van dia otop
een bout waa gedraaid. De stalen buiswaogroen beachildard.
Met zwone verf waren de woorden 'BAN DE BOM' aangebracht.

4. Dreigbrtrif aan Este/ Hoogovens NV teiJmuiden
Op 3-9-1981 werd bij de Directie Estel Hoogovens NV te
IJmuiden, een getypte briefkaan ontvangen, met alsinhoud oen
dreiging van aleties tegen kaderleden van dit bedrijf. Als afzender
van de briefkaart is vermeld: 'J. Janosan, 23 AR Roden-Dr.' De
kun is blijkans het pootstempel te Groningen verzonden. De
briefkaan ia voor vergelijkend onderzoek verzonden aan het
Gerechtelijk L.aborstorium te Rijswijk.

5. Ontploffing re Bergeijk d.d. 14-8-1981
Op 14-B-1981 vond omstreeks 21.30 uur te Bergeijk een exploaie
plaatsin een lantaampaal, waarvan het gietijzeren dekael,
waarachter de elektriochelnotallatla lo aangebracht, 36 m
weggeslingerd werd. De EOD kon in dit geval geen sporen
vinden van enig explosief. Een deskundige van de provinciale
ElektriciteÎt11 Mosteehap pij stelde echter, dst de explosie niet kon
zijn ontstaan door een storing In de elektrlachelnotallatle. Het
onderzoek resulteerde nog niet in het bekend worden van de
dader of dode ra van hot feit. Ook la niet duidelijk geworden
wol ka motleven of drijfvaren aan da basis van het plegen
hebben gelegen.
6. Ontploffing taBergeijk d.d. 24-B-1981
Op 24-8-1981 heeft zich een andere explosie voorgedaan bfj een
visvijver In de gemeente Bergeijk, waarbij gebruik was gemaakt
van een vuurkoord, dst leidde naar een ijzeren piJp gevuld met
een nog onbekende springlading. Dit onderzoek ia nog gaande.
Rekening wordt gehouden met hetfeit dst er een verband tussen
deze belde ontploffingen beotaat, ook allo do werkwijze en do
lokatievan plegen verschillend.
Ad1,2on3
Onderzoek door het Gerechtelijk laboratorium te Rijswijk wees
uit dat bij de vervaardiging van de twee bommen te
GRONINGEN en te ALMELO, toongelijke materialen zijn
gebruikt en dat uitgegaan kan worden van dezelfde 'werkplaats'.
Bovendien werd medegedeeld, dat gezien de constructie van de
bommen in het onderzoek zou kunnen worden betrokken, de op
2-8-1981 te Rotterdam ontplofte pijpbom.
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8. Sobouoge oen hoogopannlngokabelo te Volburven
Moorheeze op -1181 en 8-8-1111
In een brief van 9-4-1981 eist een verzetsgroep onder de naam
'Wil/ie Wortel en de Lampjes' de verantwoordelijkheid op voor
de sabotageda11d aan de hoogspanningsleiding te Valburg en
Maarheeze.

Bij de aanslag raakten 14 personen gewond, te weten 12
Amerikaanse militairen en 2 Duitsers. Vier personen moesten in
een ziekenhuis worden opgenomen. Voor het leven van twee
van hen werd aanvankelijk gevreesd. Aan het
gebouwencomplex ontstond zware schade. Van de 143 auto's
die op het moment van de aanslag op het parkeerterrein stonden
werden er 50 beschadigd, terwijl tien auto's totaal werden

1. Op !K·1981 kwam bij de Rijkspolitie Valburg een melding
binnen dat een hoogsparningskabel van de Kerncentrale te
Dodewaard pesaboteerd zou zijn. Uit een ingesteld onderzoek

vernield.
Tot in een omtrek van ruim 200 meter waar de bom detoneerde

bleek het volgende: te Andelst (Valburg) bevindt zich een
hoogspanningskabel die stroom levertaan de PGEM. Deze
stroom is afkomstig van de kerncentrale. Onder deze
hoogspanningskabellag een ongeveer 30 meter lange
nylonkabel die was bevestigd aan een ongeveer 30 meter lange
zogenaamde 6-aderige grondkabel. Aan deze kabel was een
haak bevestigd. Vermoedelijk heeft men getracht de grondkabel
metbehulp van de nylonkabel over de hoogspanningskabel te
gooien. zodanig dat de haak achter deze kabel bleef hangen.
Waarschijnlijk hoopte men op deze wijze een storing in de
stroomtoevoer te bereiken, hetgeen echter niet is gelukt.
2. Op 8-8-1981, omstreeks 23.00 uur werd een fase-sluiting
veroorzaakt (tussen twee draden van de

hoogspanningsbedrading waarlangs de provincie Limburg van
stroom wordt voorzien) te Maarheeze. Gebruik werd gemaakt
van een houten klos waaraan een nylonkoord met een lengte
van ongeveer 35 meter was bevestigd. Aan dit touw was door
middel van een koperen leidingpijpje, doonnedo buitenmentel
12 mm, 8 gewikkelde koperen draden, elk met een doorsnede
van 2 mmeneen lengte van ongeveer 91f2 mater bevestigd. Aan
het einde van deze koperao draden was weer een koperen
leidingbuisje (doorsnede buitenmantel 15 mm) bevestigd
waarvan het uiteinde in vier punten in aan dregvorm was
verbogen. Men heeft eerst door middel van genoemde klos en
touw een verbinding tot stand gebracht tussen de onderste twee
draden, respectievelijk direct linksen direct rechts van de mast.
Deze draden hangen op een hoogte van ongeveer 8 meter en
onderling op een afstand van ongeveer 7 1/z meter. Hierna heeft
men de koperen draden over de hoogspanningsdraden
getrokken en zo een tijdelijke fase-sluiting teweeg gebracht. De
koperen draden brandden door. Een en ander had wel een
stroomstoring in de provincie Limburg van ongeveer 30 minuten
tot gevolg.

11. Buitenland
A. Rote Armee Frektion
1. Proces contra Rolf Heiuier (3·6- I 948)
Op 14-9·1981 is de zesde Strafsenaat van het Oberlandesgericht
te Düsseldorf gestart met de behandeling van de strafzaak
contra
:_Voorlopig zijn de
volgende zittingsdagen vastgesteld: op 14, 15, 16. 21, 22, 28en
29 september, 5, 6, 12, 13, 19, 20en 27 olctober 1981.
wordt verdacht van moord, poging tot moord,
lidmaatschap van een terroristische vereniging, diefstal met
geweldpleging en afpersing. (Zie Journaal Berichtgeving
Terrorisme no. 81-09,11 Buitenland A. 1.)
is voor het proces op 9-7-1981 overgabradit naar de
gevangenis van Düsseldorf. Uit veiligheidsoverwegingen is het
transpon van de gevangenis te Streubing, waar hij sedan zijn
arrestatie d.d. 9·6·1980 verbleef naar Düsseldorf perhelikopter
uitgevoerd.

2. Aanslag op VS·b•sis re Ramstein
Op 31·8·1981 omstreeks 07.20 uurexplodaarde er op het
parkeerterrein voor het L-vormige gebouwvan het
hoofdkwartiervan de Amerikaanse luchtstrijdkrachten in Europa
te Ramstein (W.·Duitsland) een in een geparkeerde auto
geplaatste bom.

werden brokstukken van de uiteengeslagen auto's aangetroffen.
Op de plaats waar de auto met de bom had gestaan was een
diepe krater in het betonnen wegdek geslagen. Onderzoek heeft
uitgewezen dat de daders de auto met de explosieven even na
07.00 uur op het parkeerterrein hebben geplaatst. De auto, een
VW type 411 LE, chassisnummer 422 203 3901, kleur oranje, was
vermoedelijk door de daders voorzien van het Amerikaanse
kenteken PN 2135.
Deze kentekenplaat, die tussen het puin werd teruggevonden,
was niet terug te voeren op een van de op de basis thuishorende
auto's. Het kenteken was afgegeven voor een personenwagen
van het merk Opel Rekord, bouwjaar 1971, kleur zwart/wit, ten
name van de Amerikaan R. Wirth. In februari 1981 werd door een
Amerikaan genaamd L. Amderson melding gemaakt van diefstal
van de kentekenplaat. Voor de VW die door de daders werd
gebruikt, is het kenteken KA~DJ 435 afgegeven, ten name van
Helm•Jt Dolde, geboren 19-12-1936 en wonende te Karlsruhe,
Rudo~ Breitscheidstr. 9 a. Deze auto werd op 28-1-1981 als zijnde
gestolen opgegeven. In de betreffende auto hadden de daders
drie bommen geplaatst. Twee explodeerden en één is door het
vrijkomende geweld ter hoogte van de eerste etage van het
kantoorgebouw dwars door een buitenmuur geslingerd. In het
gebouw aangeland kwam dit projectiel niet tot ontploffing.
De bommen bestonden uit propaangasflessen gevuld met een
zelfvervaardigd explosief mengsel van on geraffineerde suiker
en zuivere natrium-chloraat. (Opgemerkt wordt dat in de c.w.
Rue Flattersta Parijs d.d. 5·5·1980, 109 kg zuiver
natrium-chloraatwerd aangetroffen, zie Journaal Berichtgeving
Terrorisme no. 's 80-06 Bil B; 80-08 Btl A en 80.09 Brl B).
Met springsnoer en elektrische ontstekers werd het geheel tot
detonatie gebracht. Het gebruikte springsnoer werd vervaardigd
door de Franse firma Rey Freres onder het meerk 'Eclair
Plastex'. De velliggestelde omstakers zijn voorzien van een
type-aanduiding 'BRWA'. Zij werden geproduceerd door de
Oostenrijkso forma Schaffier und Co. te Wenen. De flessen
gevuld met het mengsel hadden een taal gewicht van circa 42,9
kg.
Tot nu toe zijn er twee claimbrieven ontvangen:
Op 31-8-1981 werd een brief bezorgd op het privé adres van een
redactrice van het persbureau PDA tt Giessen waarin de
verantwoordelijkheid voor de aanslag op de basis te Ramstèin
wordt opgeëist. De brief is ondertekend met 'Rore Armee

Fraktion'.
Op 2-9-1981 ontving de redactie van een krant te Frankfort een
brief met een eensluidende tekst.
Op 2-9·1981 werd door de soclêteltsdrukkerij te Frankfurt een
brief ontvangen waarin de aanslag op hot SPD·kantoor op
1-9-1981 (zie onder A. 4) geclaimd wordt maar ook de aanslag te
Ramstein wordt aangehaald. Deze brief is echter niet
ondertekend.

3. Anti-Amerikaanse acties sis vervolg op dellansleg re
Ramsrein
Na de aanslag op het U.S.-hoofdkwartier van de
luchtstrijdkrachten te Ramstein, nabij Kaiserslautern d.d.
31·8·1981 werden op 1-9-1981 omstreelcs04.00 uur te
Wiesbaden vijf auto's, waarvan drie met een Amerikaans
kenteken, in brand gestoken. Een en ander speelde zich af in het
woongebied waar Amerikaanse militairen gehuisvest zijn.
4. Brendsrichring in her 'Hilus der SPD' re Frankfurt op 1·9·1981
Op 1-9·1981 tegen03.15 uurwerd ophet'Haus dar SPD' gelagen
aan de Fischerfeldstrasse 7 te Frankfurt middels een brandbom
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onafhllnkelijkheidsbeweging'noemt. Oe groepering stelde zich
ook verantwoordelijk voor de aanslagen op 29-3-1981 op de
Joegoslavische luchtmaatschappij, JAT en in de maand mei
1981 op het bureau voor toerisme, beiden te Brussel. De
aanslagen werden gepleegd uit wraak op 'de vervolgingen van
de duizenden Albanese broeders in Kosovo'.

.,

F. Turko vlfegtulggMoopt door leden van oon Turbo
groepering 'DEV SOL' op 24-5-1811
In aansluiting op Journaal Berichtgeving Terrorisme no. 81-o7,
Buitenland B. werd vernomen dat de op 1·9·1981 in Sofia
gearresteerde leden van de linkse Turkse groepering 'Dev Sol',
tot driejaargevailgenisstrafwerden veroordeeld. Deze
veroordeling werd uitgesproken ter zake van de kaping op
24-6-1981 van een vliegtuig, type DC-9van de Turkse
luchtvaartmaatschappij, tijdens een binnenlandse vlucht van
lstanbul naar Ankara.

2. Aanslag op
; lid Joegoslavische ambassade te
1
Brussel op 4·8-1981
Op4-8·1981 werd in café 'White Horse' te Brusseleen aanslag
gepleegd, waarbij een lid van de Joegoslavische ambassade
genaamd Stofan Djeric met een vuurwapen werd gedood en de
medewerker
werd verwond. De dader van de aanslag
melddezich op 12-8-1981 bij de politie. Als bewijs
van zijn daad had hij het moordwapen meegenomen.
is
afkomstig uit Kosovo. een autonome provincie in Joegoslavië,
waar veel Al benezen wonen.
Volgens het officiöle Joegoslavische persbureau 'Tanjug' te
Belgrado worden de aanslagen op Joegoslavische ambassades
en instellingen gepleegd door rechtse Kroaten of uit de provincie
Kosovo afkomstige etnische Albanezen, die vrijwillig in
ballingschap zijn gegaan.
~oor zover bekend hebbsn tor op heden de volgende

G. Aanslag op hotel 'lntorcontinentaf' UI PoriJ•
Op zaterdagavond 29-8-1981 ontplofte in de hal van het luxe
'lntercontinental' Hotel te Parijs een bom. Bij de aanslag raakten
14 personen gewond. In een anoniem 1elefoongesprek werd
meegedeeld dat de aanslag gericht was tegen een delegatie van
het emiraat Katar die op dat moment in het hotel zou verblijven.
Gebleken is dat op de datum van de aanslag de genoemde
delegatie niet in het 'lntercontinental' Hotel verbleef, doch in
hotel 'Plaza Athene•. Het is niet uitgesloten dat de dader(st
doordat zij slecht geïnformeerd waren de aanslag abusievelijk
gepleegd hebben.
OpS-9-1981 werd de verantwoordelijkheid van de aanslag op
het hotel 'lntercontine~al' te Parijs opgeêist door een man die in
een anoniem telefoongesprek zei te spreken voor de linkse
stadsguerillabeweging 'Action Directe'. Oe representant van
'Action Directe' dreigde met zwaardere aanslagen als deleden
van de guerillabeweging, die momenteel in hongerstaking zijn
om de status van pelitieke gevangene te verkrijgen, niet
onmiddellijk worden vrijgelaten. Het gaat om vijf leden van
'Action Directe' die in 1980 ter zake een bankoverval werden
aangehouden. Bij deze overval werd zestien miljoen frank
bu~gemaakl. Het geld zou de Italiaanse 'Brigate Rosse'ter hand
gesteld zijn.
Het motief van de daders om de aanstag juis1 op het hotel
'lntercontinental' te plegen is niet duidelijk geworden.

aanslagen/acties tsgen Joegoslavisch•
ambassades/instellingen en personen plaatsgevonden:
13-4-1971 Stockholm: moord op de Joegoslavische
ambassadeur;
7-3-1975 België: moord op de restauranthouder
13·S·l975 Élelgie: moord op de Journalist
, uitgever
van 'Reveil de la Serbie':
7·2·1976 Frankfurt: moord op de Joegoslavische consul;
28-2·1976 Düsseldorf: moord op de Joegoslavische consul;
april1976 België: moord op de journalist
;
13-8-1976 België: moord op de restauranthouder
, hij was Europees secretaris van de 'Comité Natienel
Serbe' en financier van 'Reveil de la Serbie';
aug. 1976 Parijs: moord op de redacteur van 'Reveil de la Serbie'
sept. 1976Amerika: kaping van een lWA·vliegtuig;
jan.1977 Balg lil: moord op
,
27·10·1977 Belgiê: actie in het gebouw van het Hoge
Commissariaat van de VN voor de vluchtelingen naar aanleiding
van de dreigende uitwijzing van 13 Joegoslaven uit België;
aug. 1978 Chicago: bezetting van het Westduits consulaat;
olct. 1978 Parijs: moord op Busic;
.-a.&-1979 Brussel: bekladden van het Joegoslavisch bureau
voor toerisme;
5-7·1979 België: moord op
20-4-1980 Belgiê: op het voertuig van de eerste
ambassadesecretaris werden vier kogelinslagen ontdekt;
29-3·1981 België: twee molotov-cocktails in een etalage van de
JAT geworpen, de aanslag werd geclaimd door de 'Albanese

autonome beweging van Kosovo';
17-6-1981 België: brandstichting in het gebouw van de
sportclub 'Perparimi' {sport- en cultuurclub van Albanese
immigranten);
7-7-1981 Jambes (Namens): brandstichting in het gebouw
van een Joegoslavische club;
14·7-1981 Belgii: aanslag gepteegd In het gebouw van de
Joegoslavische ambassade, waarbij twee leden van de
ambassade werden verwond;
16-7·198t Belgiö: moord op
30-7-1981 Brussel: molotov-cocktails werden geworpen in de
winkel 'Maison de Yougoslavie' gelegen aan de Anspachlaan
18t;
4-8-1181 Brussel: moord op
.
en pogingtotmoord
op
in café 'White Horse';
5-8-1981 Brussel: werden molotov-cocktails geworpen naar
de Joegoslavische verenigingsgebouwen;
12-8-1981 Brussel: brandstichting In delekolen van het
Joegoslavisch bureau voor toerisme aan de Koningstraat 103 c.
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H. Elektrocutie als gevolg van eigen oobotllgedaad
Op 1·7-1981 omstreeks01.30 uurwerd door de controlepost
Borken een kortsluiting in het bovenleidingnet van de 'Deutsche
8undesbahn' geregistreerd. Op dezelfde dag om plm. 09.00 uur
troffen spoorwegwerkers langs het baanvak Gieszen-Lollar het
ontzielde lichaam aan van
te Oldenburg, student, wonende te Gieszen. Het lijk
~ vertoonde zware brandwonden.
Uit een reconstructie is gebleken dat
, die studeerde aan de
' Hogere Technische school Gieszen, afdeling bouwkunde, met
1 een zelfvervaardigd stuk gereedschap in een van de masten van
de bovenleiding is geklommen, zeer waarschijnlijk met het doel
'.sabotage te plegen.
Het meegevoerde gereedschap bestond uit een steel van het
:merk Wolf' met een lengte van 1. 70 m (verwisselbare steel voor
tuingereedschap en dergelijke). Aan de steel waran met
isolatieband een touw drie staven staal met elk een lengte van 70
cm bevestigd. Wat
met de staven had willen doen Is niet
geheel duidelijk geworden; hij veroorzaakte in ieder geval
kortsluiting in de met 15000Volt belaste leiding.
Het lijk van
werd op 15 meter afstand van de mast. terwijl
een derde stuk staal in de buurt van het lijk werd gevonden. Op
de sokkel van de mast had
zijn portefeuille, inhoudende
zijn rijbewijs, kentenbewijs en legitimatiebewijs, een
zaklantaarn, isolatieband en autosleutel& neergelegd. De auto
van
• een Kharmann-Ghia, voorzien van het kenteken L- LS
324 stond honderd mater verderop geparkeerd.
1

I. Bomaanlieg op uitgeveriJ to Suornberg (BRD); claim
'Krootloche Revolutionaire col Bruno Buolc'
Op 9·8·1981 omstreeks 03.15 uur explodeerde bij de
hoofdingang van een uitgeverij te Starnberg, een plaats even ten
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Do woordvoerder van daze beweging verklaarde dat de
be-ging haar aanvallen op Italiaanse doelen over de gehele
wereld zal voortzetten totdat de kantoren van de ANCHA zijn
gesloten en deze organisatie haar werkzaamheden heeft
gestaakt. Oe afkorting ANCHA staat voor 'Amerlcan National
Commlttee for Homeless Armenlans'. Deze door Amerikaanse
Armeniers opgerichte en uesteunde organisatie, die haar
hoofdkantoor heeft in Rome, helpt Armenen, die als gevolg van
de burgeroorlog in Libanon uit dat land zijn gevlucht, te
emigreren naar de Verenigde Staten.

2. Bomaanslag op kontoor 'OL YMPIC AIRWAYS'te Parijs d.d.
22-8-1981 (Beweging van de 3• oktober/
Op 22-8-1981 om 04.15 uur werd het kantoor van da Griekae
luchtvaartmaatschappij 'OLYMPIC AIRWAYS', te Parijslicht
beschadigd door een bomexplosie. Ook deze aanslag werd
telefonisch bij het Franse persbureau AFP geclaimd door de
'Beweging van de 3a oktober'. Oe woordvoerder dreigde met
meerdere aanslagen tegen Griekse doelen en eiste de sluiting
van het kantoor van ANCHA in Griekenland. Hij verlelaarde
varder dat deze aanslag en ook die van 20-8-1981 met opzet in de
nachtelljks uren was gepleegd teneinde te voorkomen dat er
personen gewond zouden raken.
Commentaar
De aanslagen op 20 en 22-8-1981 In Parijs laten zich moeilijk
plaatsen in het huidige beeld van het Armaeno Terrorisme. De
'Beweging van de 3a olrtober'was een geleganheidsnaam van
ASAlA waaronder In de laatste maanden van 1980 en de
beginmaandan van 1981 een raekl van bomaanslagen werd
gepleegd tegen Zwitserse doelen. De reden van deze aanslagen
waadruk uit te oefenen op de Zwtt:Hrae regering teneinde te
bewerkstelligen dat
en
, dia op 3-10-1980te Genève/Zwitserland
wordan aangahouden (z/e Journaa/Berichtgeving Terrorisme
no. 80-12, Buitonland C en varvolgen daarop/in vrijheid -rden
gesteld. Na de voorwaardelijke varoordelingen van deze
personen en hun Uitwijzing uit Zwitserland verviel het
bestaansrecht van deze beweging.
Sedert de aanhouding op 9-a-1981 van
in Genève ter zake van een
moordaanslag op de Turkse consul te Genève (zi• Journ••l
Berichtgeving Terrorisme no. 81 ·07, BuitenlandE en vervolgen
daarop) probeert ASALA hetzelfde te bereiken, doch nu worden
aanslagen tegen Zwitserse doelen geclaimd onder de naam
'Beweging van da 9B juni'. Ook de opmerking van de
woordvoerder, dat de recente aanolagen to Parijs 's nachts
gepleegd werden om gewonden te voorkomen. komt wat naïef
over.
Op 5-2-1981 werdante Parijs bomaanslagen gepleegd op
kontoren van' AIR FRANCE' on 'TRANS WORLD AIR U NES' (zie
Journaal Berichtgeving Terrorisme no. 87-o3, Buitenland B. 3)
welke werden opgeëist door een man die zei te spreken namens
de 'B&Weg/ng van de 3a oirrober'en die verklaarde dat de reden
van deze bomaanslagen het feit was dat de Franse fascisten in
Frankrijkwonende Armenlira hadden aangevallen.
Ook deze twee aanslagen vielen buiten het patroon van de tot
die tijd gaplaagde aanalagon, geclaimd door daze b-eging.
Het moet niet uitgasloten geacht worden dat da bomeenslegen
gepleegd ta Parljsop5·2-1981 en die op 20 en 22-8-1981, het
werk zijn geweest van jeugdige Franseonderdanen van
Armeense herkomst. die gebruik maken van da naam 'Beweging
van de 3o oktober' maar in feite weinig of niets te ma kan hebben
metASALA.

er weinig uitzicht op een oploasing ven de hongeratakingscrisle
in Ulster. Oe regering van de republiek Ierland heeft Engeland
een voorstel doentoekomen dat wellicht een uitweg zou kunnen
bieden. Dat voorstal komt neer op het toekennen van een aantal
van de door de hongerstakera gestelde hervormingaeisen (zie
Joumaal Berichtgeving Terrorisme no. 87.06Jaan gevangenen
die momenteel niet in hongerstaking zijn. Er wordt niet gerept
over da statuo van politiek gevangene. Dat zou de hongerstakers
de ruimte kunnen bladen zonder gezichtsverlies hun acties te
be6lndlgen. De Britse premier heeft echter opnieuw laten weren
niet te onderhandelen zolang de preseie van de hongentaking
blijft bestaan. Da hongerstakers op hun beurt. hebben laten
weten hun actiatazullen voortzetten tot de hervormingaeisen
ing-llligd zijn. Deze eisen hebben huns inziens niets te maken
mat het verlenen van politieke atatus aan IRA-gevangenen.
Na de dood ven
en drie andere IRA-leden
(Journaa/Berlclltgev/ng Terrorisme no. 87-06) is de
hongerstaking door andere voortgezet. Tien gevangenen zijn tot
nu toa door hongersteking overleden, vier anderen hebben
opgegeven -gans bijkomende ziekte of door bemiddeling van
familieleden.
Oe hongerstakart worden door leidars van de ongeveer 446
gevangen IRA-leden uitgezocht op ulthoudingovarmogen, waar
nodig tot het bittere einde. Op zee naamlijoten die door
vrijwilligera uit de zes H-blocken gevormd worden, stellen de
IRA-officieren in de gevangenis ten slotte een soort centrale lijst
samen, naar vier categoriein geordend:
- da volgorde, waarin de gevangenen zich tot hongerstaking
gemeld hebben;
- aan oordeel van de Block-leider van dat moment over de
vermoedelijke wilskracht van de kandidaat;
- de burgerlijke staat; de vrijgezellen hebben davoorkeur en
- de gezondheidstoestand; alleen uiterst vitalo gevangenen
komen In aanmerking.
De kindidaten worden van te voren gewaarschuwd voor de
lichamelijke en geestelijke toestanden die ontstaan door gebrek
aan voedsel. Zij kunnen dan alsnog beslissen of ze er mee
doorgaan of niet. Voor iedere hongerstaker wordt namelijk reeds
bij do eerste stakingadag een opvolger, zijn 'schaduw',
aanga-zen. Deze kan zich echter, door de lange wachttijd
gedemoralloeerd, van delijst laten schrappen en laten
veNengen door een tweede 'schaduwman'. Daarom ook wordt
de naam van een nieuwe hongerstaker pas een weet na de dood
van zijn voorganger bekand gemaakt. Wegens de
paychologische bedenktijd geeft de IRA geen opgave van het
exacte aantal hongerstakers. De hongerstaking kan doorgaan tot
het eind van het jaar, aldus een IRA-woordvoerder.
Als opvolger van
, alslid van het Britse parlement,
ia namene de gedetineerde IRA-leden
gekozen.
, een onderwijzer, was verkiezingoagent van
bij
zijn verkiezing in april dit jaar.
ProtestantaeBXtremiotan In Noord-Ierland hebben aan nieumilitanta ondergrondse organisatie opgericht. Doel ia zich te
weer te .-tel lentegen de bedreiging van katholieke extremisten.
Ongeveer 50 leden van de 'Ulster Deftmce Assoclatlon'IUDA)
hebban zich oeneengesloten tot de 'Farmanagh Datenee
Auoclotion'. Zij verwijten de politie in bepaalde zaken niet
voldoendetahebben gedaan om deze op te helderan. Zij zijn
vastbesloten en bereid katholiekaterroristen metalla middelen
te bestrijden.

......
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E. Alonolotien , _ Jo~t~~oolavllche lnataWngen/penonen In

Toestand in Noord-Ierland
Sinds de aanvang van de hongerstaking in de Ma.ze-gevangenls
te Bellastop 1-3-1981,1• hetgeweld in Noord-loriondoterk
toegenomen. Er vonden zo'n duizend damonstratiaa plaats, die
regelmatig uitmonddan in g-elddadighedan. Vooral de laatste
tijd neemt het aantal bomaanslagen van de IRA toa. Voortopiglo

1. Aanslag opJoegoa/avlsch verenigingagebouw te Brussel
In de nacht van 4 op 5-8-1981 \Nerden molotov-c::ocktails gegooid
naaraan Joegoslavioch verenigingagebouw gelegen aan de
Lemonlarlaan 83 te Bruasal. Oe aanslag werd geclaimd door
aan groepering diezich de 'Aibantnll
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een aansleg gepleegd. Da vergaderzaal van het gebouw brandde
volledig uit en de schade bedraagt ongeveer 500.000 DM.
Een getuige zag een vrouw en twee mannen direct na het
uitbrakan van de brand het pand in opvallande haast verlaten.
Voor da ingang van het gebouw hadden da onbekende dadera
met apuitbuasen in rode en zwarte letters da volgende kreten
eangebracht:
'Anti-Krlegstag heiszt bei uns Wiederstand gegen
US-Imperialismus und Vollzugshllfe SPD Dialog mil u na nicht'.
'SPO setzt unter US-regie Atomare Aufrüatlng durch Führt gegen
den Wiederatand Krlegmorde an politischan Gefangenan-Digurd
Debus durch Zwangsernihrung gezialt ermordert'. Hieronder
een zwarte vijfpuntige liter. Deze aanslag werd per brief
geclaimd (zie onder A.21.

E6n van dewapena werd op 5-9-1977 op de plaats van het delict
te Keulen na de kidnapping van
aangetroffen.
was bij zijn arrestatlate Utrecht
op 22-9-19771n het bezit van een ander bij dezeoveral
gestolen wapens.
30·7-1977: moord op de bankdirecteur
te
Obarurael;
26-8-1977: poging tot een aanslag op het kantoorgebouwvan de
officier van justitie te Karlaruhe;
5-9--1977: ontvoering van de industrieel
en
moord op zijn vier begeleiden en
18-10-1977: moord op de ontvoerde

5. Aanhoudin11

In aansluiting op Journaal Berichtgeving Terrorisme no. 81..()9.
Bultenland A. 2 wordt meegedeeld dat het door
op da
plaata van het misdrijf achtergeleten notitieboekje onder meer In
handschrift genoteerde adressen bevat van twee in Parijs
gevestigde drukkerijen. Bij een achriftvergelljkend onderzoek
-rd vestgesteld dat het aangetroffen handschrift vrijwel zeker
·
identiek Is aan dat van

7. Parijse polltieman door Westduitse rerrorisre

nHrgeschoten
'on

Op&-8-1981 werden op de luchthaven 'Charles de Gaulla' te
Parijs twee vrouwen aangehouden, te weten:

Zijwerden
gaarrestaard op grond van het In bezit hebben van 66n kilo
opium, dat was verborgen in de koffer van
.. De beide
vrouwen waren vanuit Bombay in Parijs aangekomen.
.
. Zij
woont hier In bij
, doch varblijft ook wal te
Trebel,
. Op haar naam la te Berlijn op Zl.f>-1977
afgegeven een personaleuawei• nr. 35 55 460 en een Westduits
paspoort nr. E 4216 544, afgegeven op 28-9-1977te Lüchow.
Door het Britse consulaat-generaal te Bombay werd haar een
paspoort voon-ien van het nummer F 5 627 018 ter hand gesteld.
ZIJ zou zich sedert juni 1980 in India opgehouden hebben.
Tegen
werd In de jaren 1975/1976 te Berlijn een
onderzoek ingesteld in varband met hetfe~ dat zij haar
Identiteitspapieren ter beschikking had gesteld van datoen ook
al gezochte terroriate
Tegen
werd in 1976 aveneeno een onderzoek ingesteld. Zij werd
verdacht van het lidmaatschep van een criminele vereniging. Dit
omdat haar naam in codevorm werd aangetroffen op een
gesmokkeld briefje vanuit de gevangenis waarin activiteiten
baschraven waren die la maken hadden met de bevrijding van
op 1-7-1976.
Of het toeval ia dat de beide vrouwen naar Parijs reisden of in
varbinding hebben gestaan met de in Parijs verblijvende
is nog niet duidelijk.

6. lnternationlllllarrastatiobeval contra
De Weotdultse autoriteiten zijn ertoe overgegaan
!
te Kfeinropperahausen (de
echtgenote van
18 Mariênbad)
internallonaaf te signaleren. Zij wordt er In het door de
rechtbank van Karlsruhe op 3--7-1981 uitgeveardigde
arrestatiebevel van beachuldigd alslid van een terroristische
vereniging medeplichtig te zijn geweest aion moord en
wederrechtelijke vrijheidsberoving.
waa
sedert 1-4·1977 -rkzaam op het kantoorvan de advocaten
CROISSANT, MULLER en NEWERLA te Stuttgart. Dit bureau
fungeerde in die tijd als een informatiecentrum van de 'Rote
Armee Fralttlon'.
Sedert het begin van de zomer van 1977 verrichtte
koeriersdiensten en trad op als informante ten behoeve van de
RAF. Oe reletiet dia betrokkene met leden van de RAF
onderhield en haar bezigheden als koerierster bleken uit het
onderzoek van de kopiein en de documenten welka bij
gelegenheid van de arreetatie van
in Joegoslavië
in mei 1978 werden aangetroffen.
Oe RAF pleegdein 1977 de volgende misdrijven:
7-4-1977: moord op do generalbundeoenwalt
en twee van zijn begeleiders;
1-7-1977: overval op een wapenzaak te Frankfurt waarbij een
groot aantal vuistvuurwapens werd ontvreemd_

B. Pllleatllna tenortune
1. Aanhouding.
on
op31-7·19811e
Wenen
Naar aanleiding van een binnengekomen tip uit Damascus
werden op 31-7-1981 op hot vliegveld 'Schwechat' van Wenen
, die
de 35-jarige
en
reisden op rupectlavelljk een Iraaki en Zuid.Jemenitloch
paspoort, aangehouden.
Bij aankomst op het vliegveld -rden zij vla een zijdeur met hun
kolfara -Inhoudende 66n machinepistool, 4 karabijnen, 19
magazijnen met 525 patronen en 6 handgranaten, allemaal van
Oosteuropees fabrikaat- afgevoerd en ingesloten.
Beiden ma kan daal uit van de zogenaamde 'Aboa Nida/groep',
aan splintergroepering van de PLO, en hadden het plan om de
Oostenrijkse Bondskanselier en eventueel PrHident Sadatte
vermoorden, wannaar beida staatoliedan elkaar de daarop
volgende week op het vliegveld van Salzburg zoudon
ontmoeten.
Gebleken is, dat dr.
, de sinds 1977 te Wanen
verblijvende oflicllle PLO-vertegenwoordiger, in da
aankomsthal op het vliegveld klaar stond om het twaatal afte
halen en vervolgens te huisvesten. Een van hen waadoor
namelijk kort geleden ais 'contactman' aan de
Ooetenrijkse veiligheidsdienst aangeboden, in verband met het
ophelderen van de op 1-5-19811& Wenen in opdracht van de
A boa Nldalgroap voltrokkan moord op het gameanteraadslid
, In zijn hoedanigheid ven preeident van de
Oostenrljkae-lsrslllsche vrlendachapovereniglng.
Ean van de terroristen toonde zelfs een 'laiuez-passez van dr
' om ziJn bagage veilig door de douane te
loodaen, waar de te voren gewaarschuwde do\lane-ambtenaren
zich echter niet door lieten intimideren (zie Journul
Berichtgeving Terrorisme no. 81..()6 onder Builen land, A)
, die bewaarde uit Irak te komen, -rd terzake
wapenamokkei veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9
maanden voorwaardelijk en.
-rd vrijgesproken,
waarna men beiden ijlings uit Oostenrijk uitwees.
Oe dreigementen om de Bondskanselier
-wegens die na
bemiddelende rol tu..en larallen de PLO -te vermoorden
dateren al vanaf half mei van dit jaar en zouden afkomatig zijn
van een organisatie die door de Pa•estijnae advocaat
wordt geleid.
'De vertrouwenabasie tuNen de Ooatenrijkae regering en de PLO
is aangetast en het Is wenselijk dat hiJ zo spoedig mogelijk wordt
teruggehaald', zo raageerde de Ministar van Buitenlandse
Zaken,
, op de betrokkanheld van Dr.
bij deze zaak. Daarantegen verklaarde de Bondskanselier zelf dat
het voorberig en onjuist la te concluderen dat de
PLO·vertegenwoordiger verwikkeld zou fr:unnen ziJn in de
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moordplannen van de genoemde terroristische groep. Intussen
wordt zowel in de Oostenrijkse pers als in opposltlekringen, het
einde van een buitenlandse politiek. die meer da ambities van
perooonlljk dan de belangen van het land dient, geilist.
Oe als gematigd bekend staande dr.
verklaarde
dat hij niets met da affaire te maken heeft die volgens hem in
scène is gezet om hem uit Wenen weg te werken.
Oe mogelijkheid bestaat dat hij is gezwicht voor dreigementen
van de 'AboeNidalgroep'dievolgenodejongsta berichten uk
Londen opereert, en beng is dat hem hetzelfde zou kunnen
overkomen als zijn collega
In Brussel (zieJournaal
Berichtgeving Terrorisme no. 81.07, 11. Bultenland onder A.).
Zeker Is dat Bondskanselier
·en President Sadat op de lijst
staan om door genoemde terroristische groep te worden
vermoord.

BLACK JUNE MOVEMENT
De Aboe Nlda/groep, beter bekend onder de benaming B/aclc
June Mo..,manten ook bekend als El Fatah Ravolurionary
Counc/1, ioin 1976 opgericht door
(alias ABU
NI DAL) als protasttogen de Syrische inval In Libanon.
was vroager lid van 'El Fat•h' en vertegenwoordigde
deze in Bagdad totdat hij wagens verraad bij varstek Çer dood
werd veroordeeld door een Militair Tribunaal van El Fat•h.
De Bleek June Movament is een dissidente terroristische groep
met het doel de leidende politieke figuren ven de PLO en zo
mogelijk ook het leiderschap der PLO te vernietigen. Het voert
eveneens acties tagan Sytische doelen in het Midden-Oosten ""
daarbuiten.
De activiteiten van de 8/ack June Movementzijn geh&el gericht
op het Inter-Arabisch terrorisme. De groep die afhankelijk is van
Irak en haar hoofdkwartier in Bagdad heeft, bezit even bulten
deze stad een trainingskamp en vaart in opdracht van de Irakese
ragering terroriltische acties uit vooral tegen Syri6rs.
In 1!r17 werden in Damascus drie leden van deze groep
opgehangen nadat ze een overval op een hotel haddon gepleegd
en mensen gegijzeld hadden. Aboe Nidels Black June
Movementdie hoofdrakelijk bestaat uit± 500vroagore leden
van de 'El Fatah: heelt de varantwoordelijk hei<! voorde
navolgende aanslagen op zich genomen:
1. moordaanslagen op de Syrische Minister van Buitenlandse
Zaken
in 1977, waarbij een minister van
de Verenigde Arabische Emiraten werd gedood;
2. moord op de PLO vertegenwoordiger
in de
maandjanuari 1978 te Londen;
3. moord op de PLO vartegenwaardiger.
in juni 1978
in Koeweit;
4. moord op de PLO vertagenwoordiger
en zijn
assistent.
in de maand augustus1978 in Pari;s
en
5. eonval op een kantoor van de PLO in Islamabad (Pakistan) in
augustus 1978waarbijviermensenom hetleven kwamen.

2. Aansl8gop
Warschau op 1·8·1981

(ELFATAH}te

Op Hl-1981 werd te Warschaueen promlnlflt lid van de
Palestijnae guerrillaorganisatie 'El F•tsh~
I, ook bekend onder de namen
en
, in de koffiebarvan het
hotel Victoria lntercontinsntal te Wer1chau. door een onbekende
man neergeschoten. De dader liep nazijR daad de bar uit en
stapte vervolgens in een wachtende auto.
werd door 5 kogels getroffen, te weten In het hoofd,
borstkas en onderbuik en in kritieke toestand naar een
;rlekenhuis 1e Warschau vervoerd. Een vertegenwoordiger van
de PLO In Warschau verlelaarde dat er varme>edelijk twee
personen bij de aanslag betrokken waren, de aan$lag
varmoedelijk het werk was van de lsraêlische Getleima Dienden
dat
In Warschau op doorreis\N.ali. Volgensandere
bronnen had
daar achter IJeboekt voor 5 dagen
onder de naam
• Eerdar had een Beiroet's blad
gemeld dat begin juli een aanolag was geplaagd op.

)
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voegde zich In t964 bij de Palestijnse
vorzetoorganlsatie 'El Fatah' die deal ukmaakt van de PLO. Al
spoedig werd hij éen van de belangrijkste laidero en één van de
vertrouwelingen van
:, de leider van de PLO. Nadat
koning Hoessein in saptembar 1970 de PLO gewelddadig uit
Jordaniil had gezet, ontstond de Blsck September Orgsn/satlon
(BSO}, waarin
een oetief aandeel had. De
terroristische groep pleegde varschillande aanslagen,
weeronder de in novambar 1971 in ca lro guplaagde moord op
de premfer van Jordanrë,
aanslagen op de
compretlorstations van de Gasunie te Ommen en Ravenstein in
februari 1972 en de gijzeling van 1 1 lsralilische atleten in het
Olympisch dorp in München in september 1972. Enige tijd later
werd
in Jordanl6 gearresteerd. In het openbaar
logde hij een bakantenis af en vwklaardo dat de 'B/ack September
Organlsation'een plan had baraamdom de hela ragering van
Jordanië te vermoorden. 'El Fatah'oiste Daud's vrijlating en
badlande 2ich hierbij van enige spectaculaire acties.
Na enkele maanden van gevangenschap werd
, die
inmiddels ter dood was veroordeeld, op last van koning
Ho-in vrijgelaten. Hiernaleek de invloed van deals uiterst
links bakend staande
in 'El Fatah'tezijn gedaald. Hij
vestigde zich In Ubanon, maar speelde daar nimmer een rol van
betekenis.
1
.
wordt beschouwdalséén van de leidars van de
~BI11ck September Orgsnlsatlon'. en het brein achter de bloedige
aanvel door 8 Palestijnse guwillastrijders op de lsraëliache
atleten bij de OlympischeSpelan van 1972 te München, waarbij
op 5-9-1972 in totaal17 doden, onder wie 11 sportlieden. vielen;
hij zou tijdons de Olympiache Spelen enkele karen gesignaleerd
zijn in West·Duksland. In verband hiermee is door de Westduitse
Justitie zijn opSporing en aanhouding verzocht.
zelf heeft herhaaldelijk ontkend iets met de bloedige
actie van 1972 te maken te hebben gehad. Hij zegt zijn paspoort
te hebben uitgeleend aan een zekere
·,die volgens ham de actie op touw had gezet.
In januari t977werd
gearresteerd toen hij met een
offici61e Palestijnse delagatie naar Parijs was gekomen voor het
bijwon~ van de begrafenis ven een in Parîjs vermoord lid van
de 'El Fatoh'. Ondanks een Wastduits verzoek om uitlevering
werd hij na drie dagen vrijgelaten omdat er geen steekhoudende
bewijren tegen hem waren. Deze stap teidde tot een ernstige
diplomatieke crisis met loraill. Volgens
was zijn
arrestatle in Frankrijk het werk van de Israëlische Gehelma
Dienst.
Blijkens een woordvoerder van de lsraêlische regering gaat het
ook bij de>e aanslag om een interne Palestijnse ruzie, hetgeen
ook het gevel was bij eerdere moordaanslagen op prominente
Palestijnen, waarbij van Palestijnse zijde de Israëlische Geheime
Dienst werd genoemd.
Do enige keer dat Israël toegaf batrokken te 2ijn geweeat bij het
vermoorden van prominente Palestijnen was in 1973, toen een
lsra61ische commando-eenheld In Beiroet aan land ging en daar
drie topfunetionarisoan van de PLO en 'El Fatah' doodschoot.
, bakendals
en eon reeks andere allassen staat gesignaleerd als
1
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niet worden vastgesteld hoe en uit welk materiaal de
e~plosievan waren samengesteld. Omtrant de daders ontbreekt
eveneens elk gegeven bahoude na het feit dot de IUinslag
geclaimd is door de 'Beweging ven de 151! moi'blj een Atheens
persbureau.
Bij de bome•plosie in het 'Mount Royal'·hotel te Londen op
17-1-1980 (zleJournaa/Berîc.hrgeving Terrorl1m•M. 80-04~
Buitenland onder4}trad deze groepering evenHns op onder de
naam 'The 15 May Arab Organisation'.

Beide terroristen veridaarden te behoren tot de Palesti;nse groep
'Al Asifah'. Op 11·9-1981 afsta de radicale Palestijnse organisatie
'Revolutionaire Raad van Fatah', ook wel bekend als 'A/ Asifah'
In een In Parijs uitgegeven communique de
verantwoordelijkheid op voor de oarn~lag op de synagoge te
Wenen. Zoals bekend heeft deze groep zich verantwoordelijk
gelleid voor de op 1·5·1981 te Wenen gepleegde moord op het
Weense gemeenteraadslid
(zie Joumaal
B.,lchlgeving Tafforisme no. 8HJ6 onder Bultenland A}.

4. Aanslag op synagoge te Wenen op 29-8-1981, gepleegd door
leden 'Abu Asifah'
Op 29-8---1981 te 11.30 uur werden ongeveer 300 personen, die in
de synagoge gelegen aan de Seltenstettongasse 4 in het
centrum van Wenen bijeen waren voor een
'Mitzvah-plechtigheid' ter gelegenheid van het religieus
moerderjarig worden van de 13·Jarlge
, bij het
verlaten van de synagoge door tenminste twee Arabische
terroristen met pistool-mitrailleurs en handgranaten
aangevallen. Bij de aanslag werden oen 25-jarige vrouw en een
69-jarige man gadood, terwijl22 personen, onder wietwee
politieagenten die met de bewaking van de synagoge waren
belast, werden gewond.

Togenover de polltie varklaarda
dat hij de meeste echoten
had gelost en lsrail haatte omdat zijn ouders door de lsrailische
autoriteiten uit hun woning bij Tel Aviv waren verdreven. Men
had speciaal Oostenrijk als doelwk voor het plagen van
aanslagen uitgezocht, omdat Bondskanselier
met diens
politiek bij de democratloche Ionden toenemend begrip voor de
balengen van het Palestijnse volk trachtte wekken en dat het
plan om tussen de Palestijnselalding en Israël te bemiddelen, bij
hun organisatie op afwijzing la gestoten.
Naar aanlelding van deze a.anslag werden op 3Q..8-1981 ZBII
Arabieren diezich In hetappartement van de beide terroristen
bevonden door de politie aangehouden. Zij werden de volgende
dag vrijgelaten omdat zij niets met de aansleg te maken bleken
te hebban. Behalve de beide terroristen, zou nog een derde
Arabier in arrest 1îtten, wiens aandeel in de aansl•g nog niet
bekend ia.

•

3. Arabische organisatie van da 15e ""'''aanslag op lsral/lsche
ambass•deteAthoneop 10-8-1981
Nadat de beweging de verantwoordelijkheid heeft opgeAIBt voor
aanslagen gepleegd op 15 on 16-8·1981 op EL-AL-kantoren in
respectlevBlijk Rome on lstanbul (zie JournaaiBerichtgeving
Terrorisme no. 81.07, Bultenland (CJ, heeft de Palestijnae
groepering 'Beweging van de 15e mei' nu de bomaanslag op het
ambassadagebouwte Athene op 11).8.1981 geclaimd. Op die
datum werden bij de hoofdpoort en een zijpoort In het stalen
hekwerk, dat het ambassadeterrain in de Griekse hool.t.tad
omgeeft, explosieven geplaatst. Oe explosias veroorzaakten
enigelichte materiêle ochada aan de afrastering. De HeiiHnae
experts vermoeden dat do daders de e~plosievan eenvoudig op
het trottoir voor de toagangspoorten geplaatst hebben. Daar er
geen overbtijfselen van de bommen werden teruggevonden kon
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De beid a terroristen, van wie één tor plaatse en de andere in de
onmiddellijke omgeving van de plaats des miodrijfs, konden
worden aangehouden. verklaarden genaamd te zijn:

Tijdens de aanslag maakten de terroristen gebruik van twee
Poolse pistoolmitrailleurs, kalibar 9 mm, model 63 en
handgranaten van het type Koweachnlkow·F 1, die in Rusland,
Oost-Duitsland en Korea gefabriceerd worden. Beide
piatool·mitraillours werden velliggestotd.
De door de terroristen gevolgde werkwijze was als volgt. Togen
11.30 uur- toen de gelovigen do synagoge reeds begonnen te
verlaten- naderden de terroristen de Soitenstettengesse van
twee zijden. Kort daarop wierp
3 granaten in de ri<:hting
van de gelovigen ten gevolge waarvan talrijke per.anen en één
met de bewaking van de aynagoge belaste politNiman, werden
gewond. Een particuliere lijfwacht die zich In de naaste
.omgeving van de synagoge bevond loste uit zelfverdadiging
meerdere piatoolsehoten op belde terroristen en wilt Mn ven
hen bulten gevecht te stellen. Vervolgens schoot RAJIH op de
tweede polltieman die eveneens met de bewaking ven de
synagoge was belast, en schoot van achteren op de per.anen
die de synagoge verlieten. Hierna gooide hij een handgranaat en
nam a lachietende te voet de vlucht. Tijdens de vlucht wierp hij
nog een handgranaat naar een tegemoetkomende
politiepatrouille waardoor een politiemen.ward gewond. Een
andere politieman kon hem evenwel arresteren.
De terroristen verklaarden dat zij elkaar niet oerder hadden
ge>len on elkaar kort voor do aanslag haddan ontmoar. De man
van wiezij de opdracht haddan ontvangen droeg alo vast
herkenrtlngsteken een roos en een hoed. Omtrent de
opdrachtgever legden zij geen veridaring af.
kwam in mei 1981 Oostenrijk binnen op het Jordaans
paspoort nr. A 338864, algegaven op 1Hi-1979 waarin op
1!H>-t981 eenvioum voor0ostenrljkgeldigtot31-10-198t word
gesteld. Dit document is onvindbaar. Als bezoeker volgde hij een
cursus Duits bij het 'Goethalnstkuut' te Wenen. Uit de
dOC<Jmentatie van de v.....mdellngenpolitlete w • ._ blijkt dat
sedert juni 1979 in Wenen verblijft. Sadert 1980 staat hij
als atudent in de natuurwetenschappen !lij de universiteit van
Wenan ingeschreven. Uit het aanvraagformulier bleek dat hij
voor hot verkrijgen van een visum een Irakees paspoort nr. 2134
A 019222 afgegeven op 21·1 (). 1978 te Bagdad overlag de. Dit
document ia eveneens onvindbaar.

Na een aanslag op de synagoge In 1979 hadden de Oostenrijkse
autoriteiten een modern bewakingasysteam mettelevisie en een
politiebewaking ingesteld, doch tan tijde van de aansleg op
29-8-1981 bleek het apperaet niet ingeschakeld te zijn. Een
woordvoerder van de Joodee gemeente wilde er geen
commentaar op geven.

5. Bomaanslag In de nabijheld van de lsral/isehe ambanadfl te
Wenen
Op 10·8·1981, dezelfde datum als waarop de aanslag op de
larailische ambassade te Athene plaats vond, werd Wenen in de
vroege ochtenduren opgeschrikt door twee kort na elkaar ·
komende explosleo. In de na biJheld van delsraëlloehe
ambassade werd als gevolg van de bij de explosie vrijkomende
kracht een groot oantel ruiten van een privéwoning vernield. Een
bewoonater van dNe woning, die zich na de Hrste ontploffing
van het gebeurde op de hoogte wilde stollen en daartoe do tuin
was in gelopen~ ward door de bij de tweede ontploffing ontstane
drukgolftegen de grond geslagen, waarbijzij door glasaplinters
lichte verwondingen opliep. Het onderhavige pen:eel grenst
direct aan het terrein van de Israëlische ambassade, waaraan
geen achode ontstond.
Het is niet duidelijk of de daders zich in het pand vergMil hebben
of dat zij opgeschrikt door de permanente polkiebewaking van
deloraêtische ambassade van het oorspronkelijke plan zijn
afgewakan en de aan1lag maar op Hn onbewaakt balendend
pen:&el hebben uitgevoard. Een concreet gegeven omtrant de
dadert ontbraekt. Wal is de aanslag geclaimd door de
Palestijnse 'Beweging van do 15e mei'. De apringatof die bij de
aanslag Is gebruikt is vermoedelijk het industrille
gelatlne-donarit. Bij het technisch onderzoe4c konden aporen van
dlnltrotoluol worden vastgesteld. Elk van de bommen bestond
uit ongeveer 200 gr springstof. Er werd geen gebruik gemaakt
van een tijdont11teker.

C.Arme---•
1. Bomaanslag opkentaor'ALITALIA'tePari~d.d. 20-8-1981
lBoweging van de Je oktober}
Op 20.8-1981 explodeerde om 03.30 uur een bom bij het kentoor
van de Italiaanse luchtvaartmretschappij 'AUTALIA', gevastlgd
een de Champs Elys6e te Parijs. Er vielen geen g-onen on de
materiële schade bleef baperkt. Enkele uren later werd dNa
aanslag opgeilhot middala een anoniem telefoongesprek aan het
Franse porobureau 'PF' door de 'Beweging ven de 3& oktober'.
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