
bomun81eg." well<e in auguatua ." oeplllmber 1981 in Belroet 
ena-.plamen in Ubanon warden gepleegd, en welke 
werden opg- dooreen tOl don onbekende beweging 'Front 
voor de Bevrijding Vlln U!»non van ii<JitJJrlillndera'. 

••• 
Bekendwerd (Ijlt- groepen ven h8l zogenaamde 'Afghaenee 
verzet', die een apeclale opleiding in hel bultenland hebben 
genoten, medio 1981 Yia de landen Egyplllan Pakl$!an naar 
-lllende Iondan In Europa lijn vartrokkin om aldaor 
aanliegen te plagen op vartegenwoordigera van de USSR. 

) 

.1oumaa1 Berteht...,.... r ... ortonw 

81amedo op vliegtulgen von de RuNlach a 
luchtvaartmu!llchapplj 'AEIIOFLOT'. 

no.lt-11 

Van alechll drie leden van deze groepen zijn da nemen bekand; 
middalatele~bartchl nr. 21570dd.t&-10.1981 aan combinatie 
algo ward reedada undeclrt op deze personen g8WIIigd. 
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RECHERCHE INFORMATIE 

•· Binnenland 

Centrale Rechen:he 
IDformatiediens 

Raamweg 47 Den Haag 
Postbuo 20304 
2500 EH Den Haag 
Telefoon 070-76 9911 
Doorkieanummer071).76 98 82 
Tele• 31152 

A. Ontplolflng _., Hntratlan WR .. ~rd axp......,te 
"'ffotqrd11111 Op 2 ... 1.1 

In aansluiting op Joumaal Berichtgitving Terrorisme no. 81-10, 
Binnenland onder A wordt medegadHid dat yja Hn • nontema 
melding ala dadervan de hierboven genoemde bomplaelling 
werd aangahoudan: 

njdana de door de GP liDitirdam lngeal .. de hulaoeklng bij 
werd een tweede bom aangetroffen. 

Ale reden voor da bomplamlng bij da Amro bank gaf hij op: 
'polltlapelllen'. 

, alameda zijn vrienden en kanniiHnkrtng. 
geven tOl op heden geen Hnknoplngopunl naar eniga 
organleatle of groapering. 

11. Bultenland 

.\. Rote Armee Fnlltlon 

1 Aan$leg op Ganareal op 16-9-1981 te He/dell»rg 
NlJ(Ijlt op 31 ... 1981 door de Rote Armea Frakiloneen aaMlag 
waogepleegd op de Us-atrijdkrachten te flamoteln door In een 
auto gepiHtlle bom tot ontploffing te brengen (Zie Joumali 
BerlchtgalllnQ Terromme, no. Bf-10, Buitenland ondar A2) 
pleegdaderelldeorganioatle op 15-9-1981ta Heidelberg een 
a onslog op de opperbevelhebbervan dein Europa gelegerde 
Amerlkaanae militairen en tevent bavalhobbor van da 
NATo-.trl)dkrachten. generaal 

Toedracht 
De 68-jarlgageneraal • djn echtganote, een 
adjudant en een Dultae chauffaur -ren dlnadegochtend op-~~ 
naar "-1 hoofdkwartlar van de genaralito Heidelbarg,toen da 
auto -artn rij raden. een g-ntaerde Merc:edea41i0, omatreeko 
07.21iuur,nadeldechauffeur in Heldelberg vooreen 
vwberallcht had moeten lloppen, met antl-tenkgranllerl-d 
blacholan. . 
E6n granut trof de llnkarachlenijde ven de auto, katall 
vervolgans af op hel gapantearde kafferdekaaien detoneerde. 
Een tweede granolll boordallch nl88l dl auto In hot wegdek. 
De achede aan de Mercadee wa aanllenlijk; ale gevolg ven de 
a>cp!Mie werd da achterruft uit zijn zotling gedrukt en verbrijzeld, 
terwiJl de kofferdaklel aniZilt raakte. De bepenlllring walke rlclt 
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bevondtueaan achterbank en bagageruimil heelt ongetwiJfeld 
de inzittenden het leven gered. 
De generaal reakil door het rondvilogend glao licht r.-ond. 
De ovarlge inzittendan bleven ongedeerd. 
Toen bleek del da auto nog kon rijden ha-men zich naar hot 
Amerikaanoe hoopillal. 
Op het moment dat de auto- reed vuurdan de onbekende 
daders een aantalechoten al meteen automaliach wapen 
(klllber .223). 
Hetgapentierde voertuig van de generul werd begeleid door 
twee Amarlkaonae ooidelen die de generlil op korte afllland In 
een personenauto volgden; bij de aanolag -rd deze auto aan 
de voorzijde baiChadigd. 

Ondot70111< 
Bij onderzoek bi eek helvolganda: 
a. Er wao gaacllotan vanaf de vrijlillila berghelllnst dia 
perallel aan da door da generul gevolgde weg oprtjll. 
In het op deze berghelling gelegen z.g. 'Karmeliter- Wlldchen' 
onldekll de politie. op ex8CI128,2 meter won da ploale weer de 
Marcedel450 van de ge-aal getroffen werd, tuuen hel 
llruwaelan enige rotaan oen z.g.Iglo tentja van het model 
'Noordkaap'. 
Dit helfrondetentje ven balge-bruine kleur atond anigaine 
~kt opghleld op,.n klein pleteeu, vanwaar men een 
prachtig uitlicht had owr de leger gelegen weg en het punt weer 
de generul voor hal varteerslicht mooetiiiOppen. 
Het plateau bevindt zlc:h avan onder hotei'Schlon'. 
Dit hotelligt aan een leng• de bergwand lopende weg, die aan 
66n zljda beveiligd la met een mellllen bllulllrade, -•••n een 
otuk hout alo herlcennlngapunt wao bovellligd. 
Ongeveer 20 metar onder dit punt bevond zich een aan aan 
boom valligaknoopt IIIUk touw ven 60 meter lengle. 
Dit touw, meer dan duimdik. det met zeemansknopen 11n de 
boom wáo gebonden haddan de terrarilten kannelijk gabruikt bij 
hel beklimmen en ofdllen van da vriJ otelle heiUng. 
Ongeveer 100 m-vanaf heleinde van hellouw lllond varatopt 
tuoean da begroeiing en de st-n, het halfronde Iglo-tentje. 
b. In de tent lagen ,.,.,npzekkan en een bleuWIIaa van 
kunliltof ven het mart 'Kwerwellte' -erin een zakje afkomatig 
van de 'Kondltorel- GrimmiGer' gavelltigdte MaMhelm aan de 
Elchendarfllltraooe nr. 81 zat. 
In dit ukje zaten twee broodjee en een zoute etangel. 
De etanowaren waren nl., ouder dan..., •-dagen. 
In de tas reten vorder 11n untll plaetlc hulzen met cyrllllech 
opachrlft, an een leeg yoghurt-bakertja mei een prtjalndicatle 
van 1,18 DM lflcomalgwondefirme Horten. 
c. nen m-onder de plek waar hel tentje werd oengetroffen 
bevond zich- compleet ingerlcllte 'lanceerinrichting'. 
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Op deza plaats hadden de daders een gevorkte tak gedeeltelijk in 
de bodem ingegraven teneinde het anti·tankwapen. waarmee zij 
de granaten afschoten, tijden• de actie te ondersteu oen. 
d. Ongeveer twee meter neast deze tak lag de door de daders 
gebruikte draagbare raketwerper, een RPG 7, dat was u"ge111st 
met sen richtmiddel. 
•· Naast het wapen stond een voor gebruik gereed zend- en 
ontvang·toestel van hetfabnkeet ORT type 54 FM. Het toestel 
waaraan met kleefband twee accu's bevestigd waren, was 
volgens de digitale indicatie ingesteld op kanaal3 en bevestigd 
aan ean eindje verderop geplaatste 1.50 meier hoge 
staafantenne. 
I. In de onmiddellijke ot,tgevlng van deze plaa!ll trofmen ean in 
een boom hangende handzaag aan. waarvan de terroristen 
vermoedelijk gebruik hadden gemaakt om het schootsveld 
enigszins vrij te maken van begroeiing. 
In de nabije omgeving van de tot nu toe besc:hreven plaatsen trof 
men nog de volgende zaken ean: 
g. Blerfietjes, afval, sen onduidelijke Polaroid foto, 
uitwerp~elen, een vuilniszak met voed .el resten en 
gummi-handschoenen. 
h. Op ongeveer 15,4 meter van de plaats waar de 
lanceerinrichting werd aangetroffen werd een patroonhuls van 
het kal .• 223 gevonden. De huls was voorzien van het 
bodemstempel FN 74. 

Ad. b. Anri·tanlrwapen RPG 7 
Het door de daders gebruikte antitankwapen lzlt foto/ betreft 
een vrij eenv~dig te vervoeren wepen van Russisctle makelij, 
dat in gebruik ia bij alle bij het Warachau·pact aangesloten 
strijdkrachten. 

Omschrijving RPG 7 (Rurschnoj Prorlvotonkovy Gronsromy.,t}: 
Gewicht lanceerbuis: 7 kg 
Gewicht granaat: 2,2 kg 
Lengte lanceerbuis: 99 cm 
Kaliber lanceerbuis: 3. 8. cm 
Kaliber projectiel: 8, 4cm 
Reikwijdte stflotaand object: 500 m 
Reikwijdte bewegend object: 300 m 
Doorboring pantser: 32 cm 

Bij de arrestatie van op 25-5·1978 
te Parijs1N8rden gedetailleerde in handschrift gemaakte 
aantekeningen 11nge1roffen, betraflende het gebruik van 
wapens en springstoffen. 

) 
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Omtrem de RPG 7 werd g-eld: 
'RPG 7 algnet lich gut für abBChieaoen van auto's'. 
Ook bij e&fdere aanslagen werd door terrotiaten van dit wapen 
gebruik gemaakt, te weten: 

1. Op 13-1·1975 gebruikte die later in 
een vuurgevecht dat ta Entebbe ontstond bij de ontretting van 
aldaar gegijzelde pessagiers in aan gekaapt toestel vermoedelijk 
om hotleven is gekomen, dit wapen op het vliegveld van Orty 
door hiermee op een vartrekkend EL-AL·toestel te BChlaton. 
Het EL·AL toestel trof hij echter niet maar weleen leegstand 
Joegoalavisch vliegtuig; 
2. Op 19·1·1978 bij een aanslag op een rageringll!labouw te San 
Sebastiaan in Spanje; 
3. 0p9-1-1981 een regerlngsgebouwtePamplona. 

Proefondervindelijk is vastgesteld dat de tijd, die nodig Is om na 
het afgavan van een schot het apparaat te herladen om 
vervolgens een tweede schot te kunnen afvuren~ bij bediening 
door één persoon 12 eeconden bedraagt en bij bediening door 
twee personen 8 seconden. 

Ad. e. Zend en ontvangtoestel 
Op hot kleefband waarmoe de beide accu's aan hettoestal ware 
bevestigd werd een vingerspoor aangetroffen dat overeenstemt 
met de afdruk van de linker wijsvinger van 

te Freiburg. Het spoorvertoont echter niet het 
vereiste aantal punten van overeenkomst. 

Ad h. Piltroonhuls kal. 223 
De kogals waarmee de Marcedes van de ge naraal beachoten 
werd zijn van het kaliber .223, fabrikaat FN en afgevuurd met een 
wapen merk 'Heckler und Koch'. 
Op de huls bevinden zich sporen die kenmerkend zijn voor een 
'Heckief und koch'. 
De huls draagt dezelfde sporen als 39 hulzen die na de 
ontvoering an de moord op de bagsleiders van dr. H.M. 
Schleyer d.d. 5·9-1977 werden veiliggesteld. 

Claims 
Op 11!-Q.t98t omving hetdagblad Frankfurter Rundschau aan 
claimbrief ondertekend door de 'RAF, Kommando Gudrun 
Ensslin'. 
De brief was op 15-9-1981 te Aachaffenburg door de Bundespost 
afgestempeld. 
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Ad.1en2 
In de afgelopen maanden werden in diverse landen aanslagen 
gepleegd tegen Joodse instellingen of personen die kontakten 
met de Staat lsrail onderhouden, welke totaal zinloos lijken. ook 
bezien vanuit Palestijn• oogpunt. Sommige ven deze aanslagen 
werden opgeêlstdoor disaidante Palestijnse groeperingen als 
'Abu 1'/ldal' of 'Al Assifah'. zoals: 

- aanslag op bus met Joodse kinderentaAntwerpen dd. 
27·7-1980 (JBTB0-10, Buitenland onder Al: 
- moord op • gemeenteraadtlid te Wenen dd. 
1·5-1981 (JBT 87-06, Buitenlandonder A}; 
- aanslag op synagoge te Wenen dd. 29-8-1981 (JBTBI-10 
Buitenland onde' 84) en 
- voorgenomen aanslag op Bondspresident van 
Oostenrijk (JBTnr. 87-70, Buitenland onder 811 

Andere aanslagen werden nimmer opgeêist, zoals: 

- aanslag op synagoge te Parijs dd. 3·1 0·1980 (JBT 80- I 2, 
SIJ;tenland ondtH EJ; 
- moord op voormalige secretaris van 1, 

en dienslevensgazellln dd. 29· 12·1980 te Erlangen/Did. 
IJST 81-D2, Sultanland onder A/ en 

' - aanslag op reisbureau te Parijs dat relzen op lsrtllil organiseert 
dd. 25-1 1·19110 (JBT) nr. BI .OI, Buitenland onder EJ. 

Bij alle bovengenoemde aanalegen verklaarden lsraêllscha 
woordvoerders dat P•lestijnse terroristische organisatie 
hiervoor verantwoordelijk waren, terwijl de PLO daarentegen dit 
hehig ontkende en in een aantal gevallen zelfs haar afachuw 
over een aantal van deze sanalagen uitsprak. 
Het klinkt paradoxaal, doch het is zeker niel uitoasloten dat 
balden gelijk hebben. 
De PLO noemt zich de enige wettelijke vertegenwoordiging van 
het Palestijnse volk en doet graag voorkomen dat haar politiek 
door atle Palestijnen wordt gesteund. 
Dit laatste Is zeker niet het geval; de wat gematigder koers welke 
de PLO da iaatsta jaren voert, en welk ten doel heeft meer begrip 
te kweken voor het Palestijnse ptobleem In de Weatelijke wereld 
waardoor van die zijde meer druk op Israël zou worden 
uitgaoefend om 101 een politieke regeling met de PLO to komen, 
wordt lang niet door alle Palestijnse groeperingen gesteund en 
leidde zelfs tot de oprichting van het z.g. 'Rejection Front'. 
De groepering walke wordt geleld door 
bijgenaamd ABU NI DAL. een vroegere medewerker van 

, stelt zich binnen het 'Rejection Front' wel het meest 
radicaal op. 

dia da oplossing van hel Palestijnse probleem allaan 
ziet door middel van gewapende strijd tegen lsralllen elk land 
dat lsrail steunt, beBChouwt de hul dl ga pol"lek van de PLO als 
varraad aan de Palestijnse zaak. Uit dit oogpunt moeten dan ook 
de aanslagen tegen vartegenwoordigers van de PLO wordan 
bezien welke door daze groepering in de afgelopen jaren zijn 
gepleegd en waarvoor door de PLO bij verstek ter 
dood io veroordeeld. 
Ook het toenemende begrip dat de PLO in de Westerse landen 
ondervindt, is een doorn in het oog. 
De aanslagen welke in de afgelopen tijd tegen Joodse 
instellingen en personen die bindingen hebben met de staat 
lsraêl op parsonan die de huidige politiek van de PLO steunen, 
zijn gepleegd hebban dan waarschijnlijk ook gaan ander doel 
dan hettoanemend begrip voor de PLO bij de bevolkingen van 
de WesterN landen te ondergraven. 
Ook de aanslagen waarvoor tot dusver de verantwoordelijkheid 
niet werd opgeëist zouden zeer wel in hetzalfde kader geplaatst 
kunnen worden. 
Het heeft er alle schijn van dat deze aanslagen, waarvan In bijna 
alle gevallen totaal niet betrokkan meneen het slachtoffer waren, 
in feite gericht waren tegen de PLO. 

3. Abu Nidol en 'Al Assifah' 
Blijkens racent bekend geworden gegevens zou 

• alias ASU NIDAL, tllans in Damascue/Syrii verblijven 

Journaal a.rtchtgevlng Terrorisme no. 81·11 

en door dat land financieel en logistiek worden gesteund. 
De aanslagen welke door de door. geleide organisatie 
in het verleden heeft gepleegd contra SyriBChe doelen (zie 
JourTUJal Bsrlchtgeving Ttlrrorisme 81-10, Bultenl11nd onder 81} 
zouden zijn vergeven en vergeten. 
De reden van deze ommezwaai zou 1:ijn dat tot 
een vergeliJk zou zijn gekomen met de Iraakse president, 
waardoor de mogelijkheid onbtond dat aan de PLO 
zou worden uitgeleverd, en het feit dat Syrië- hoeweltot op 
heden niet officieel uitgesproken- toch wat kritiek heeft tegen 
de thans door de PLO gevoerde politieleen tegen· 

in het bijlander. 
Bovenstaande wordt versterkt door het feit dat 

en ,dieop31·7·t981ophet 
vnegveld van Wenen werden aangehouden In bezit van wapens 
en die voornemens waren een aanslag te plegen op de 
Ooatenrijbe Kansener , voorheen lid waren van de door 
Syrië gesteunde Fayadeen-org•niaatie 'V•nguards ofrhe 
popu/ar war for the Jiberotion of Palestina' beter "-kend onder 
de naam 'Al Sa 'iqa'. 
De PLO-vertegenwoordiger In Oostenrijk, dhr. 
die eveneens bij deze zaak betrokten was en die om die reden 
Oostenrijk heeft moeten verlaten. was de enige 
PLO-vertegenwoordiger dia niet afkomstig was van 'Al Fatah'; 
ook hij Is afkomstig uit de geloderen van 'Al Sa'iqa'. (Zie Journaal 
Berichtgeving Terrorisme Bt-10 Btl BI). 
De 'Abu Nidal Group' maakte In het verleden ook gebruik van de 
namen '8/act June Movement' en van 'Al Fatah- Revolutiomry 
Council'. Deze laatste naam wordt ook gebruikt door 'Al Assifah '. 
Gezien het feit dat de doelsttrillngen van de 'Abu Nidal Group' en 
'Al Assifah', en de wijze van opereren, praktlach parallellopen 
mag worden aanganomen dat hierapraks is van IMin en dazelfde 
organisatie, welke onder diverse namen opereert. 

•· Moord op PLO·vertegenwoordiger ', 111 RornB 
dd. 9-10·1981. Claim: 'AL·ASSIFAH'. 
Op vrijdag 9·1 0.1981 kwam bij een bomexplosie In een hot al te 
Rome de 46-jarige , hoofd van de 
voorlichtinga81fdeling van de PIJI&stine Lib6ration Org•nlsarion, 
om het leven. 

, die ook lid was van het' Central Cou.ncil' van de PLO, 
verbleef In dat hotel voor aan bespreking met intellactuelen die 
de Palestijnse zaak steunen. 
Tijdens zijn verblijf In Romegebruikte een valse naam 
en reisde hij op aan vervalat Marokkaano paspoort. 
Nog dezelfde dag werd de verantwoordelijkheld voor deze 
aansleg opgeêlot ineen anoniem telefoongesprek aan het 
parsbureau 'U PI' te Beiroet door een man die zei te spreken 
namen.' AI·Aulfah'. 

en zijn medestanders'. zo zei deze woordvoerder, 'zijn 
afgeweken van de juiste kcere van de Palestijnse revolutie en de 
gewapende strijd. Zij vertegenwoordigen het verraad, en zoele 
w!j hebban gellkwldeerd ;rullen wij dat ook doan met 
anderen die zijn afgedwaald ven de heilige koers'. De 
vertegenwoordiger van de PLO in Rome veridaarde naar 
aanleiding van deze claim dat hij nooit van •AL-ASS/FAH'had 
gehoord en dat de verantwoordelijkheid voor deze moord moest 
worden gezocht bij lsraAI. 

D. Anbillch terrorisme 

1. A MAL-Iaiderin Beiroervermoord op2CJ.ICJ. !981 
, aan van de leiders van de Shl'ltische Moslem 

beweging 'AMAL' in Ubanon, werd op 20-10. t 981 In Beiroet op 
straat doodgaechoten door t-onbekenden, die zich 
verplaatllenopeen motor. Totophedenheehniemand da 
verantwoordelijkheid voor deze moord opgeiiat. 
Op 1-6-1981 werd te Brussel de aldaar geV8$tigde 
PLO-vertegenwoordiger 
vermoord. Deze moord werd door 'AMAL ~opgeiist bie joumaal 
Berichtgeving Terrorisme 81·08. Buitenland onder 1). 
'AMAL 'wordt ook verantwoordelijk geacht voor de 
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paopoort nr. 9221161 of922587, afgegeven te Belrouth en geldig 
tot&-12·1983. 
Aan hem was door het Franse consulaac te Beyrouth op 2·9·1981 
een visum verleend. Gebleken Is dat op 22·9·1981 
met de AIR FRANCE vonuit Belrouth in l"arlja io aangekomen. 
In bezitvan baCrokkane werd een aantekening aangetroffen, 
luidende: 'chez • Abt Roman at Hout. tal. 
253416". Bij onderzoek bleekdat ditCelafoon nummer in Belrouth 
is afgegeven eon een arta. genaamd , wonende 
op hal aangageven adres. 
2. 
Hemmoud/Libanon, tieroep automonteur, wonende Bourj 
Hammoud, , hoeider van 
Ubanees paopoort nr. 764561, afgegeven te Beirouth dd. 
24-3-1981. 
Aan hem was op 11-!1-1981 door het Franse consulaal een visum 
voor Frsnkrljk verttrakt. 
Wanneer en op welke manier naar Frankrijk is gereisd 
kon nog nl81 worden vastgesteld. 
3. /libanon, zondar 
baroep. wonend te Bourj Hammoud/Beirouth/Libenon, in 
gilbouw Haroutian op het edrH , houder van Llbe...,... 
-poort nr. 841905 afgegeven te Beirouth. Aen betrokkene WH 

op 19-8·1981 een visum voor Frankrijk verleend door het Fransa 
conoulaac te Belrouth. 
Wann-en op welke wijze belroktene naar Frankrijk is geraild 
la nog ni81 bekend. 

De identiteit van de zich noemende of is nog 
nl81 bebnd: het il-r-mogelijk dat deze,:oals hij zegt. 
reede lange tijd in Frankrijk woont en zelfs mogelijk de Franoe 
national ~oit bezit. Een onderzoek aan da hand ven zijn 
vingerafdrukken had geen poaitief resultaat. 

Op 27·9·1981 vond In Parijs eon betoging plan. -lke wae 
gaorgani-rd door dein Fronkrljkgev""lgde Armeenoe 
veraniging 'Liberlrion ArtniHiianne'. De voorzitter ven deze 
vereniging, 

, ia teWM redacteur van het in Fnl nkrijk 
verscl\ijnende Arrneensa blld 'Hay S.yk.,'l• Onze Strijd). 
Tijden• deze demonstratie werden pamfletten uitgedeeld waarin 
de F111nee regering werd beschuldigd van woordb....,k. G_.d 
werd dat de Fronoe autorlta~en aan da bezetters van het Turkse 
conaulaac politiekasiel had toegezegd, waarna de bezettinG 
zonder bloedvargieten was beëindigd en dat men nu deze 
toeuogging had ingaerokken en zelt. de bazeners wilde 
vervolgen. 
In dit pamflet werden de 'etrijders voorde Armeense zaak' met 
name genoemd te Walen: 

De aangohouden terraritten werden met dit pam"et en met de 
resultaten van het vll8-onderzoekgeconfronteerd; zij 
verklaarden dat zij bij hun vilumunvraag hun juitta identiteit 
hodden opgegeven. 
Uit bovanbedoald pamflet blijkt wel duidelijk dat de organisatie 
'LiwalionArmen/enne'of paflianen in de leiding daarvan. 
minstens voortennis moeten hebben geh•d van ct. plannen tot 
de gijzeling. 

c. l'lole8llld hrrorlama 

1. MoorclopWeensgema.,-,lflraadsHd gap/Ngd 
ta Wa1110 dd. 1·1H9S1. 
(Vervolg op bericht in Joumaal Berich~ing Terrorisme nr. 
81-«J, Bulronland onder A}. 

, ook genaamd ', 
>, die op 211-6-1981 te Wan1111 -rd 

aeragahouden in verband metzijn aandeal in de aenalag op 
bezoekera van de IVMIIOIJ" aldaar (zie Joum•l Berichtgatdng 
Tarrorllltr!e nr. Bf-10 Buitarrl1tld onder B 4} heeft bij verhoor 

) 

Joumul Beolahtgewlnt Temulama no. 81-11 

betend , gemeenteraed•lid en voorrittor ven de 
OootenriJk•lsraillsche Vriendochopsveronlglng, ca hebben 
doodgeschoten. • verklaarde dot hiJ deze aanoleg had 
gepleegd In opdracht van 'AL·ASSIFAH' en dat hij zijn I netriJdles 
had gakregen van dezelfde man die hem ook opdracht had 
gegeven tot de aanslag op de oynegoge. 

2. Bomoonalog op Joodoa a'{tlagoge t• Anr-tpen dd. 
21].10.1981 
Opdinwg 20-10·1981, om even na09.00uur,explod-deaen 
zwore bom in de blnnensted ven Antwerpen. De bom wos 
verborgen in een auto, merk leylond, type Sherpo 2eo, -lte 
vermoedelijk in de voorgaandenecht geparkeerd wee in de 
Hoveniersstroet tueeon de Ponugaee.Joodee synagoge en het 
Dlaman~ntrum. 
Als gevolg van deze explosie warden- personen gedood. 12 
perwonen ernstig en meer dan 80 personen licht gewond. L•ter 
overleed 66n ven de ga-nden In een ziekenhuis. Aan de 
svnagoge en het Dlamantcentrum, alomade aan enkele 
belendend• percelen ont1tond zware aehade. Neer aanlelding 
van een Informatie, welke bij de veillgheidodienoten in de 
Weet-Europ-landen wae ontvangen dat in de maandan 
september en oktober sanalagen te verwachten w•ren op 
Joodaa inscelllngan, waorondar synagogen, waren ook In 
Antwerpan veillghoidsmaatregaien genomen. Naast verhoogd 
pol~ietoezlcht was o.m. in de Hovenierstotroet ter hoogte van de 
oynogoga een tijdelijk parkeerverbod lngeatald. 
De daders van de eensleg hebben aan van de wielen van de 
Laytond verwijderd en een aandulding in de auto gaplaacst dat 
deze met pech woo echtergalaten. BIJ onderzoek ia gableken dat 
deze outo 14 dagen voor de aanslag in Brusoel was gekocht door 
een man, zich noemende: 

had verktoard dat hij tijdelijk in Bruoeel verbleef en dat 
hiJ de auto wilde uitvoeren naar Malta. Om deze raden was hem 
voor de auto aan z.g. treneitkenteken verstrekt. bleek op 
het door hem genoemde adres in Brusoel onbekend. 
Verderlagebleken datdufeh noemende op 16·1G-1981 
Belgl6 via het vliegveld Bruuela/Zavantam heeft varletan met 
beotemming Sofia. Bij een tuaaenlanding te Zürich wijzig do hij 
zijn reisdoelen is doorgereild naar Belgrado. Door de Belgische 
Justitie is Inmiddels een aanhoudingabevel tegen de zich 
noamende efgegevan ter zake van medepliChtigheid een 
moord en poging tot moord. 
Sign.: 

• Hij legitimeerde zich 
met een paspoon van Malta nr. 97623 ($ composltieportret). 
BIJ divaflle Belgiacha i notenties werden anonieme 
telefoongaaprakken ontvangen waarin namene diverse 
groeperingen deze aanslag werd opgellllt, doch hierbij ia tot op 
heden geen enkele claim welke authentiek voorkomt. 
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r".. 
1. Nietvervan de plaatsdel miadrijfabevindtzlch de ·~Atte 
Schutzen heus', die op vrijdag 11·9·1981, ometraaks 20.30 uur, 
werd bezocht door een men en een vrouw, die hoewal het-ar 
hiervoor niet geschikt wae, piaacs namen op het voor bezoebrs 
gesloten terras. 
De kelner en andere bazoekefll kregen de Indruk dat hel paar 
alleen wilde zijn en beochreven hun optreden a la vriendelijk en 
hoffelijk. Zij -den ondanks het feit det het terros algesloten 
was toch bediend. 
Slgn. 

Kleding: jeerio en een dikke donkera pullover. 
z. Een tweede mogelijke Interasoante aanwijzing is, dac 
vermoedelijk op zaterdeg 12-9-1981 in de middaguren op 
ongeveer 200 meter van Petrik Henry VIllage in de buun van 
'Kirchhelm bij het vladuet Karlaruhe/Frenkfurl twee 
personeneuro's met drie mannen werden gezien. te weten: 

een pareonanauto,ldeur groen, voorzien van het kantekan 
HD·SU 986: on aan pefllonanauto.lcleur wit, voorzien van het 
,:::::;;c~~~~.:!:. Bij deze cijfercombinetie ontbreekt een cijfer 

Van da laetatgenoernde auto stond de motorkaP open. 
De drie mannen die de tipgaver niet nader kon beechrljven 
hieldan Zich tuosen de beide euto's op. 

Ad 2. Auto mei /centfJtetl: HO..SU 966 
Op 17·11-1981 werd te Heidelbarg op de '""'rer Gaisberu-g een 
op 23-4·1981 te Giooaen gestolen Audi 80 aangetroffen. 
Voor deze auto was origineel hot kenteken Gt-NV 783 afgegeven. 
Het op deze auto aangebrachte kenteken HO..SU 986 waa 
vervaardigd u~ kunmtof en op aluminium geplekt. 
Op de achterzijde van dit kentelten werd aan afdruk ven de linker 
middeMngar van ), aangetroffen. 

Alnhouding 
Op 16-1G-1981 tegen 17.00 uur-rd de 27·jarige 

, bij het betroden van haar woning een de 
te Frankfurt eengehouden. 

ZIJ wordt ervan verdachtten behoeve van de leden van de 'Rolll 
Armee Fr•kfion'die op 15-9·1981 de unolag op generaal 

gepleegd hebben, de door hen gebruikte tent (genoemd 
onder a) en levanamiddelen (genoemd onder bi gekocht te 
)>ebben. 
Bij de huiszoeking werd consplrotlef materieel aangetroffen. 
Volgens de Wattduitse procureur1J4K1eraal, zou 
de RAF zeker een jaar hebben ondersteund en tullen juni en 
auguiltul ven dit jaar betroleken zijn geweest bij de 
voorbereiding van de moordaansleg op Kroesen. 
Zij is Ingesloten in de StuttgartiStamhein·gevengenls. 

Z. inrernalionaal gtuigneiHTd 
Op 15-9-1981 -.d door de Westduitse autoriteiten 

Internetionaal gesignaleerd. Zij wordt 
beochuldlgd van diefstal c.q. verduistering en medeplichtigheld 
aan bomaanslagen. 

Achrorgrond 
Van is het bekend det zij oedartjaren aympathiaeert 
met de Rota Armee Frekllon. Zo bezocht zij o.a. het strafproces 
van in 1978 te Utrecht en in 1980 -d hoar 
auto, een VW model kovar, konteken MA-LP-468, opgemerkt bij 
de taraardebutalling van die 
teaamen met lop25-7·1980bij 
een verkeereongeval ta Bietigham om het leven kwam (Zie 
Joumali Berichtfl*'/lng Terrorlomll nr. 80-9). 
Sedert ongev- een jaar wordt :Jij geacht volwaardig lid te zijn 
van de genoemde terrorll!lsche organloatie. 
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In de zomer van 1980 huurde zij onder de neam In 
Heidelberg de conapiratief bekend geworden woning aan de 

(Zie Journea/ Berichtgeving Terroriflme 
nr. 80-12). In de woning werden haar vingersporen aangetroffen. 
Het la ook deze woning waar de nu, door de recente eenalegen 
op AmarikaenH doelen. zo actueel geworden eentekeningen 
betreffende plannen van een nieuw RAF-offen.;afwerden 
gevonden. · 

heeft er onder meer voor zorg gedregan dat de RAF 
in het bezit is gekomen von plattegronden ven de Amerikaanee 
ba1n Hammonds Barrack• t• Mennheim. 
Zij heeft nemelijk van 2-1 1-1979 tot 3·11-1980 alo technilch 
tekenares g-kt bij het tachniach bureau' Amstarplanning' 
alweer zij de betreffende plattegronden zou hebben ontvrtlemd 
(zie Joumeel Berlchlgwing Terrorisme "'· 80-12). 
Deze tekeningen, een plattegrond waarop alle gebou-n zijn 
aangegeven met aanduidingen betreftende 
veiligheidevoorzieningen en aan tetening betreftende de 
telefoonverbindingen zijn van -ntieel bolang biJ het 
voorbarolden wn een aanslag. 

lt aadert het einde van de zomer 1980 opoorlooa. 

3. en 
1111 Wett-S.rlijn veroortJelid 

Op 2·10·1981 werden -voormalige leden van de 
terroristloche organioacie 'BeJNeging van de tweed I/uni' 

en door 
een rechtbank te Weet-Barlijn veroordeeld tot 
gevangenitstraffen van respectlevelijk 5 jear en 2 maanden en 5 
jaar en 6 mee-n. 

en -rden besChuldigd ven het plagen van 
verocholdene overvallen opflnancliila instellingen in de jaren 
1971 en 1972 te WNt-Berlijn. 
Sinds1972weren en voortvluchtig. 

werd In februari van dit jaar in Londen 
aailgehooden, terwijl In moert in Sydney werd 
aangehouden. 
Zie Joumaal Berichtgeving Terrormna nr. 81·3 en 814. 

4. Aansleg op VS·b.sis te Ramste/n IBRD} op 31-B-1981 
In aansluiting op Journ1111l Berichtgeving Terrorisme no. 81·10,11 
Buitenlandonder A2, werd nog het volgende vernomen: 

a. Cllllmbrieven 
OntlenoBk ciaimbriiiVfltl verzonden aan de 'Frankfurter Abend 
Zeitung" en de Fr1111/durtor Runds<:h11u' d.d. 2·9-1981 
Oe belde brieven zijn ondertekend met 'Rote Armae Fr11/rlion 
3 '-8-1981 '. 
De opsteller van de brief noemt de aanelog een noodzakelijke 
rnaacregel In de ttrijd tegen hel 'US-imperilllome' en vangt aan 
met: 
...... 'KRIEG DEM IMI"ERIALISTISCHEN KRIEG .... .' verder wordt in 
debrlefgaoteld 'DIE ZENTREN; DIE BASEN UNODIE 
STRATEGEN OER AMERIICANISCHEN MIUTÄRMASCHINE 
ANGREIFEN'. an 
'Haute hoben wlr mit dem KOMMANDO SlGURO OEBUS das 
hauptquertler dar US..,irforce in Europa in Remstreln 
engegriffen. 
die US-lmperialisten warden ihra weltbeherrschungopläne nicht 
in ruhe vorbereitan und auaführen können .... ' 

Krlrarf• die sprekeni/OOr .urtrenticlteit v.n de claimbritlf 
Stijlen Inhoud komen overeen met eerder ontvangen 
claimbrieven in verband met door do RAF geploegde aenolagen. 
Oa aanhtlf en het slot van de brief zijn geechreven in 
hoofdletters. 
In de tekst worden de zelfstandige neemwoomen niet met een 
hoofdletter gHChrevan; ook bij het begin van de zinnen wordC 
geen hoofdletter gebruikt. De ondertekening 'rota 1rmC'e triirtion 
31-B-l9Bl'komt overeen mat de wijzevan ondertek-n van 
eerder ontvangen brieven. 
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In de aanduiding 'KOMMANDO SIGURO OE BUS' wordt 
wederom gebruik gemaakt van de naam van een 'martelaar~. 
Da authanciteil blijlrt eveneens uil nog niet bakend 
gemaakte passages uit de in de conspiretieve woning te 
Heidelberg, Karlsruheotrasse 66 aangetroffen tchriflelijke 
bewijastukken. 

Kritltrla die tegen de authenticiteit $preken 
In legenstelling 101 de gebruikalijke niet voor tweetrial u~lag 
vatbare RAF terminologie geeft de brief de voor meerdere uitleg 
viiibare zinsnede ..•.•.• 'haute haben wlr mlt dem KOMMANDO 
SIGURO DEBUS ...... .' 
Niet duideHjk is of er een groep 'wlr' is geweast die samen met 
het KOMMANDO SIGURO DEBUS de aanslag h88ft ~~gevoerd 
of dal de RAF middelS het genoemde commando de aanslag 
pleegde. 
Oe plastisch wijzevan uitdrukken ondMSCheidt zich van de tot nu 
toe In de commando-veridaringen gebezigde toon. 

In Nederland ontvangen claimbrieven betreffende de aansleg te 
RamJIBin 
Ook in Nedertand werden enige claimbrieven- ontvangen, te 
weten: 
- Redactie 'Algemeen Dagblad' te Rotterdam. 
De briefwerd dd. 11·9-1981 te Hadamar/BRDdoorde 
Bundaspoot afgastempeld. 

- 'Rooie rat', Oude Gracht661e Utrecht. 
Da Rooie rat is een links georiënteerde bOekhandel. 
Da brie! werd dd. 11·9-1981 la Hadamar/BRD door de 
Bundeopoot afgestempeld. 

- 'De Gids', PolstraallO te Deventer. 
Oe briefwerd dd. 11·9·1981 te Hadamari8RDdoorde 
Bundespolizei afgeotempeld. · 
Het perceel Polstraat 10 is momenteel voor een deel ir1 gebruik 
bij de gemeente Deventer. Voorheen was dit pand in gebruik biJ 
uitge..-.rij KI uwer. 

- Tijdschrift voor de Politie. postbus 1067te Nijmegen. 
De brief werd dd. 1 1-9-1981 te Limbur!J a/d Lahn door de 
B~ndespost afgestempeld. 

- Nederlandse omroepstichting~ postbus 10 te Hitversum. 
De brie! werd op 11·9·1981 te Hadamar/BRDdoorde 
Bundespostafgaotempeld. 

De brieven zijn qua tekst identiekaan de brievendie in de BRD 
werden ontvangen met dien verstandadat de tekst van de 
brieven die in Nederland werden ontvengen is weergegeven op 
2 velten papter van het formaat A4, terwijl de 'Duitse versie' 
bestaat uil 3 vellen papiervan het formaat A4. 

De ontvangen brieven zijn kopieën van een in machineschrift 
geschreven origineel. 
Met betrekking lot de machine wordt opgemerlrt dat het 
hoogstwaarschijnlijk gaat om 88n koffermodel daar de machine 
kennel ijk niet is uitgeruol mot hot cijfer 1. Waar het cijfer '1' 
gebrullrt had moelen worden is de hoofdlelter 'I' gebruikt. 

De enveloppen zijn voorzien van een uitgeknipt strookje waarop 
het adres io getypt. 
Ook deze adreastrookjes vertonen hel gebruik van de hoofdlelter 
'I' lnplaats van een '1'. Het vermoeden lijktdan ook 
gerechtvaardigd dal de schrijver van de claimbrief ook do 
adreslijst heeft aamenge.tetd. 
Oe in Nederlar'ld ontvangen Drievenzullen voor technisch 
onderzoek ter beschikking van het Bundeskriminalamt te 
Wiesbeden worden gesteld. 

b. Amerikaans kenteleen PN 2135 
Het kenteken is groen van kleur en 'JOorzktn van een in het zwart 
uitgevoerde letter- en cijfercombinatie. 
De plaat is vervaardigd van aluminium. 

) 
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Rechtsboven op de kentakenplaat bevindt zich een sticker met 
deopdruk'oxplres nov.1981.' 
Onder deze sticker werden fragmenten van twee andere stickers 
aangetroffen. 
Dactyloac:opische sporen werden niet gevonden. 

c. Oranjekleurige 1IW type 411 LE 
Met betrekicing tot de personenauto waarin de bommen tot 
ontploffing zijn gebracht kan worden vermeld dat op 28-8-1981, 
lussen 21.30 on 21.45 uur, lo Fronkfurt op de Adickesallee voor 
de dancing 'Toppersctub' door een getuige een oranjekleurige 
VW mot het kenteken PN 2135 werd gezien. 
Bij de auto bevonden zich een vrouw en twee mannen. 
De getuige zou deze vrouw reeds in junl1981 teaamen met twee 
mannelijke pereonen hebben gezien op aen vliegveld voor 
hefschroefvliegtuigen te Frankfurt. Volgens de getuigewas het 
ge%elschap aldaar iets aan het filmen of fotograferen. 
Bij een fotoconfrontatie deelde gortuige mee dat de vrouw die zij 
gezien had gelijkenis vertoonde met de aan haar getoonde foto's 
van 

Op aanwijzingen van de getuige werd een montagefoto gemaakt 
die vervolgens aan het bedief'lend personeel van de 
'Toppersclub' werd getoond. 
Een serveertter verklaarde in de afgebeelde persoon een 
bezoekster van de elub te herkennen. 
Zij herinnerde zich dat de vrouw alleen de 'Toppersclub' was 
binnengakomen en dat zich latertwee mannon bij haar hadden 
gevoegd. 

d. Motor, marlt Honds 
Op4·9-1981, omstreeks 15.44 uur, werd in hot 
Macl<enbac:herwoud~ dat enkele kilometers is verwi;derd van de 
plaats van de "nslag, een motor aangetroffen van hel merk 
Honda, type Enduro 500. 
De motor, chassisnummer PO 01/3101849. was groen van kleur 
en voorzien van hol Amerikaanse kenteken MH 2506. 
Op do kentekenplaat bevond zich reehiliboven een lllicker 
waaruit bleek dat do plaat geldig ia tot april 1982. 
Bij de motorflets werden drie sleutels gevonden: 

- een sleutel met de aanduiding 'Honds 813'; 
- een sleutel met de aanduiding 'Mioter Minit AV 1 en 
- een sleutel met de aanduiding 'Abus ER 0853'. 

e. A•ngetroffen kleding 
in de directe omgeving van de motorwerden verder nog 
aangetroffen: 

- een roodkleurig windjack met blauwe strepen op 
borsthoogte; 
- een holblauwe blouson: 
- eenzwarte ingagraalhelm met vizier, klein formaat, mat 
opschrifi'Nolan'; 
- twee zwarte oklhandschoanen; 
- een donkerblauwe tas; 
- een zwart·wltte badmuts en 
- een witte doek. 

Oe motor die oorspronkelijk rood van kleur was, werd in de 
nachtvan 26 op V-7-1981 te Darmotadtontvreemd. 
Het originele kenteken was: DA-CH 815 
Vermoedelijk werd het contactslot omgewisseld en de motor 
overgespoten in de kleur groen. 
Door een deleelt aen de linkeruitlaotpijp maalrte da motor meer 
lawaai tijdens het rijden dan normaal. 
Het op de motor aarllgebrachte Amerikaanse kenteken MH 21018 
was afgegttYen voor een motor van het mart Kawasaki, 
bouwjaar 1981~ tenname van een in Mennheim gestationeerde 
Amerlkunse militair en op 14-8-1981 ongeldig verldaard. 
De eigenaar kon niet duidelijk maken of hij de kemekenplall 
verloren was of dat hel gestolen was. 
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wonende Joegoslaaf, genaamd 

Batrokk- werd gehoord en verklaarde dat hij bij toeval bij de 
demonstratie aanwezig wae geweest~ doch dat hij geen enkele 
binding had met Turken of Armenilrs. 

werd in Denemarken al verschiJlende malen 
aangehouden terzake van diefstallen. 

4. Aansklg op Zwltsflrss ambassade re Teharan op 16·9·1961. 
Cl11im: ~Bewtlging v11n de 9e }vni'. 
Op 16-9-1981 werd een aanslag gepleegd op een gebouwvan de 
Zwitserse amba .. ade te Teheran. In dit gebouw warten 
Zwitserse functionarissen, die daar de zaken behartigen van de 
Verenigde Staten, '-rail, Egypte, Zuid-Afrika en nog een aantal 
andere landen, die g88n diplomatieke betrekking met Iran meer 
onderhouden. Er vielen bij deze aanslag g88n g-onden. Wei 
veroorzaakte de aanslag cehadtt .11an deuren en ramen van het 

. gebouw. Bij een imemetloneal persbureauinT eheran -rd de 
aanslag telefoniaeh geclaimd door de 'Beweging van de 9e juni'. 
Tevens werd gelegd, dat deze groepering door zal geen met 
aanslagen op Zwlteerse instellingen over de hele wereld. 

. (Zie ook Journaal Berichtgeving Terrorisme nr. 81-!19, 
Bultenlandonder DJ. 

5. Aanslagen op het paleis v•n JustitiB Bn het hoofdpostkanraar 
te GeiiWBop3-10-1987 
Cl11im: 'Ory•niutie v11n de Se junr. 
Op zaterdag 3-1().1981, omstreeks 18.36 uur, explodeerde in 
Genève een legen het paleis van Justitie geplaatste bOm. 
Door de kracht van de explosiewerd een groot aantal ruiten van 
het betreffende gebouw en de belendende percelen vernield. 
Oe in de nabijheld geparkeerde auto's werden door 
rondvliegend glas beschadigd. 
Op dezelfde avond omstreek 18.45 uur ontplofte bij het 
hoofdpostkantoor te Genève een bom. 
Bij deze explosie werd da toegangsdeur van het pand ontzet en 
ook hier moesten de ruiten het ontgelden. 
Bij deze aanslag ontlllond ook uitliluitend materiite aehade. 

Onderzaak 
Hetonderzoek heeft aangetoond dat in beide gevallen gebruik is 
gemaalrt van een hoeveelheld van ongeveer 100 gram 
springstof. 
In het eerote geval werd geen tijdontsteker gebruikt, In het 
tweede geval ombreken hieromtrent de details. 
Ook is de aamenatelling van htrt explosieve mengeel nog niet 
vastgesteld. 

Claim 
Tegen 19.00 uur dus ongeveer een kwartier na de laatste 
ontploffing werden de twee aanalegen in een telefoongesprek 
met het in Genève gevestigde persbureau AFP. door een 
accentloos Frans a prekende man. die zei te spreken n•mens de 
'Organisatie van de 9e juni', geclaimd. 

Opmerlting 
Opgemerkt wordt dat 3-1 o-1980 te Genève de arreotatie plaat&· 
vond van de Arme niêrs: en 

(Zio Journaal Berichtgeving Te"orlsma no. 80-12, Buitenland 
onderC). 

I. Gijzeling In Turks Consulaat te Parijs dd. 14-9-1981. (ASALA 
Commando Suicide Yi9his Kechlchlan, 'Operatie de Van'. 

Op 24-9-1981, om 1 1.15 uur, drongen 4 gewependa mannen het 
Turkse conaulaat geveeligel aan de Boulevard Haussman 170 te 
Parijt, binnen. In dit gebouw, g&legGn in het centrum v•n de stad 
en direct naaat de Turkall ambassade, is oo~de culturele 
afdeling van de amb.,....de gehuiavest. 
Bij deze bestorming ontstond een vuurgevecht met 
politieambtenaren die belaotwaran met de bewaklng van het 
pand- dit naar aanleiding van voorgaande aanvallen op 
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Turkse doelen in Frankrijk en elders- waarbij de Turkse 
ambaosede-employ4 , dodelijk werd verwond, en-
zoalslater zou ~ijken- ook de Turkse vk:•consul. en 
twee van de aanvallers verwondiBgen opiÎepen. 
Een aantal van de in het gebouw aanwezige personen zagen 
ka na te ontsnappen via ramen en door de politie aangavoerde 
ladders, doch een kleine zeatig personen, meeotTurksa 
onderdanen. werden door de aanvallers overmeesterd en In 
gijzeling gehouden. 
Middels een in het Frans geltelde brief van twee kantje&, welke 
brief kort na de aanvang vao de gijleling van.,it de eerste etege 
van het gebouw naar buiten werd gegooid, maakten do daders 
hun eisen bekend: de vrijlating binnen 12 uurvan een aantal met 
name genoemde in Turkije gadetineerde politieke gevangenen. 
te weten een •ental Armeniêrs onderwie twee radicale 
Armeonae g-elijken, vijf Turkae en vijf Koerdische 
'revolutionaire medeotrijdera'. 
Bij niet Inwilligen ven deze elsttn werd gedreigd atle gagijzeldon 
te doden en het gebouw met explosieven te vernietigen. 
Da brief, welke ondertekend was door 'Armee Sécrets 
Arménianna pour 111 Llberstion d'Arménis. Commando Suïcide 
Yigh/a Kechichian, Oparation de Van' en welke was g-hreven 
in foutloos Frans, bevalteverder een politieke verhandeling over 
de Armeense vrijheidsetrijd tegen Turkljo. 
laat In de middag werd na onderhandelingen de Turkae 
vice-consul vrijgelaten om in een ziekenhuis aan zijn 
verwondingen te kunnen worden behendeld en gaf ook een van 
de gewonde terroristen zich over, nadat hem politiekaslal was 
beloofd. 
Ook hij werd naar een ziekanhule overgebracht. 
Om 23.15 uur verliep het ultimatum; de Turkse ragering had 
inmiddels bekend gemaalrt dat zij niet op de eisen van de 
terroristen !.OU ingaan en verzocht de Franse regering alles in het 
werkte stelten ten einde de gijzeling te beêindigen. 
Kennelijk gedemotiveerd omdat bij de aanvang van de gijzeling 
twee van de terroriaten gewond waren geraakt, waren op dat 
moment al onderhendelingen met de Franse politie op gang 
over de overgave van de overblijvende terroristen en de 
vrijlating van de gegijzelden. 
Op 25-9-1981 om 01.45 uur, verlieten de drie overgebleven 
terroristenongewapend het gebouw, even latergevolgd door de 
personen die gegijzeld waren geweest. 
Een van deze drie terroristen bleek gewond en werd naar een 
ziekenhuls overgebracht; de andere twee terrariaten werden 
afgevoerd naar een politiebureau. 
Tijdens de laatste uren van de gijzeling was het In de omgeving 
van de Boulevard Haussman wat onrustig; tunen In Frankrijk 
verblijvende Turkse onderdanen en Franse onderdanen van 
Annoonse herkomst ontstonden vechtplrtljen~ waarbij 
divern gewonden vielen. 
De verhoren van de aangehouden terroristen verliepen 
uitermate stroef: ziJ noemden alleen namen~ welke dutdeliJk vals 
waren, en weigerden varder elke verklaring. 
Da volgende namen werden door hen opgegeven: 

Aan de hand van onderzoeken van bij de Franse ambassade in 
Bairouth Ingediende visumaanvragen en landingskaatten 
konden tot op heden van drie van de terroristen de identiteiten 
worden vastgeilleid: 

1. 

houder van een Libeneeo 
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Op de linkerziJde van de bezinstank werden fragmenten 
gevonden die vermoedelijk afkomstig zijn van een wijnrood 
gewatteerd windjack. 
Gezien de plaats waar de sporen werden aangetroffen moet dit 
jack gedragen zijn door de bestuurder van de motor. 
Het in de buurt van de vindplaate van de motor aangetroffen 
jack, waarvan dus vermoedelijk sporen op de motor zijn 
aangetroffen, wordt geleverd door de firma Ahlers te Krefeld. 
Deze firma heeftvoor dit soortjack in de BRD de alleenverkoop. 
De jacks worden vervaardigd in Sri Lanka. 
Hetbetreffendewindjackwerdtussan 10..7-1981 en 14-8-1981 
door de firma Ah Iers verkocht. 

Ad. d. Tip op motorrijdster 
Op 3().8-81, omstreeks 15.00 uur, vervoegde zich bij een 
benzinestation te Oberrnaschel een motorrijdster om benzine te 
tanken. 
Het viel de pompbediende op dat de motor, een Honda Enduro 
500, die alleen leverbaar is in de kleuren rood en zilverrnatalie op 
amateuristische wijze in een groene kleur overgespoten was en 
het opschrift XL 500 ontbrak. 
De motor was volgens hem voorzien van een Weens kentelc:en. 
Verderzag hij dat aan de reenterzijde van de voorvork een 
rood-wit Oostenrijks verzekering- of belastingplaatjewas 
aangebracht. 
Tijdens het tanken verstond de berijdster zich middels gebaren 
met haar mannalijlee duopassagier. 
Technisch onderzoek toonde aan dat de voorvork van de in het 
boaaangetroffen motor aan de rechhlrzi.ide Inderdaad sporen 
vertoonde die er op wijzen dat er op die plaats een plaatje heeft 
gezeten. 
Volgens de wrklaring van de eigenaar van de motor was er voor 
de diefstal geen plaatje op de voorvork aangebracht. 

f. Aantreffen kleding en depots in bos-omgeving Ksiserslautern 
In een bosgebied In de omgeving van Kaiserslautern werd op 
21-9-1981 een vuilniszak met kledingstukleen gevonden. 
Tussen de kleding bevonden zich: 

al Enige uit Idading verwijderde merlcles. 
b) Een abus-slot. 
c) Een ketting van een motorfiets. 

Buiten deze vondst werd in de omgeving een drietal z.g. 'depots' 
gevonden. 
Deze in de grond uitgagreven bergplaatsen bleken geen munitie 
of we pens te bevatten. 

Ad. 8. 
êén van de aangetroffen kledingmerkjes Is terug te voeren op 
het in het Mackenbacher-bos aangetroffen windjack. 

Ad. b. 
Op hetgenoemdeslot past de abus•leutel, die eveneens bij de 
in het Mackenbecher bos onbeheerd aangetroffen Honda Enduro 
500 gevonden werd. 

&. Brandstichting in het 'Hsus der SPD' te Frsnldurt op 1-9-1981 
In aansluiting op Journaal Berichtgeving Terrorisme no. 81-10, 11 
Buirentend onder A4 werd nog het volgende vernomen 
Zoala gesteld in het hierboven aangehaalde joumaal werd op 
2·9-1981 door de sociiteitsdrukkerij te Frankfurt een brief 
ontvangen waarin onder andere de aanslag op het 
S.P.O.-kentoorwerd geclaimd. De briefvangt aan met: 

'war wlrklich empört, a lso betroffen iet, schreit nicht, sondern 
überlegt was man meehen kann' 
(ulrike meinhcf). 
en eindigt met de ondertekening: 
'solidarltlt mit der raf 
Oe laatste alinea van de brief luidt: 
'wlr grOszen die genosslinnen/en die am 31-8-1981 das 
hauptquartier der us-streltlträfte für europa, In ramstein/pfalz-
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die grös.rte u&- mllltär base auszerhalb der usa -ang&grlffen 
haben'. 

Na een eerste onderzoek is, op grond van fitijl en Inhoud, aan 
harkomst uit kringen van de • Rsvolutionalre Zeilen • uit te sluiten. 
Een vergelijldng met de claimbrief betrekking hebbende op de 
moord Heinz Herbart Karry gaf geen punten van overeenkomst. 
Verondersteld wordt dat de schrijver van deze brief eerder uit 
kringen van de z.g. ondersteuMnde groeperingen zoals' Antifit 
en de 'Rote Hilfff komt. · 

8. Conspirstieve woning Parijs, 
In Journaal Berichtgeving Terrorisme no. 80-08, Buittmlsnd 
onder A werd onder andere gesteld dat bij de aanhouding van 

op 5-5-1980 te Parijs de 
volgende Zwitserse identiteitspapieren werden aangetroffen: 

De bovengenoemde identiteitskaarten zijn vervalsingen en zijn 
vervaardigd met behulp van druktechnische materialen die 
werden aangetroffen In de door de' Brigatfl Ross~ gebruikte 
woningen aan de · te 
Milaan. 

7. Verkeersongeval en op 25-7-1980 re 
Bietigheim/Bissingan 
In Journaal Bsrlchtgeving Terrorisme no. 80.09 Buitenland 
onder G, werd melding gemaakt van het feit dat in da auto een 
aantal Duitse en andere paspoorten en Identiteitskaarten werden 
aangetroffen. Thans werd vernomen dat een van deze 
identiteitspapieren, een Zwitserse Identiteitskaart t.n.v. 

eveneens terug te voeren Is op de 
druktecbniache materialen die werden aangetroffen in de door 
de 'Brigste RO$S41'gebruikte woningen te Milaan. 

8. in Zwitserland veroordeeld 
De op 3-6·1981 in Zwitserland bij de grensovergang Rheinau 
aangehouden , 

, zie Jourmllil Berichtgeving Te"orisme no. B 1-07,11 
Buitenland onder F, werd op 28-9-1981 door een rec:htbank te 
Zürich ter zake van het verbergen en het vervoeren van springstof 
en het uitvoeren van oorlogsmateriaal veroordeeld tot 3 jaar 
tuchthuis. Tevens werd haar voor de periode van 10 jaar de 
toegang tot Zwitserland onb:egd. 
Tijdens het proces werd er zowel binnen als buiten het 
gerechtsgebouw gedemonstreerd. 

I. Poging tot aanslag op V$-bevoorrsdingsterrein op 18-9-1981 
te Frsnkfurt am Main 
OP 16-9-1981 ontdekten Amerikaanae militairen omstreeks acht 
uurtwee bommen op de rails van de spoortijn tussen het station 
Waldort en de Amerikaanse luchtmachtbasi.t Rhein-Main bij 
Frankfurt am Maln. 
De bommen die door deskundigen onschadelijkwerden 
gemaakt bestonden uittwee rode met dunne draden aan elkaar 
verbonden brandblussers van het merk 'Total' en Wtntrich' elk 
gevuld met ruim 5 kg explosief mengsel bestaande uit 
netriumchloraat, natriumchloride en suiker. 
Als ontstekers waren in beide bommen twee parallel 
geachakelde flitalampjes aangebracht. 
De flitslampjes waren bij de ene bom gevat ln een kunststofzakje 
met zwart kruit (10,8 gram) en bij de andere In een zakje met 
lucifers (6,9 gram]. 
Bil beide bommen werd voor de energievoorziening gebrulle 
gemaakt van een 9 volts batterijtje. 
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Voor de tijdontsteking was gebruik gemaakt van één wekker, 
merk 'Ruhla', die op de maximale tijd van 60 minuten was 
afgesteld. 
In de stroomkring was een aan-uit-schakelaar opgenomen. 
Ter isolatie en ter bevestiging van de onderdelen was gebruik 
gemaakt van 16 mm breed kunststofkleefband van een rode 
kleur. 

Claimbrief 
Op21-9-1981 ontving de redactievan de 'Franlcfurter 
Rundschau' te Frankfurt een in handschrift geadresseerde bfief, 
dievolgens het poststempel op 18-9-1981 te Grosz-Gerau door 
ds Bundespost afgestempeld werd. De claimbrief bestond uit 
fotokopieën van een met een schrijfmachine geschreven tekst 
(twee bladzijden. formaat din A4). 

Enkele citBten uit de brief: 
'krieg dem imperialistisch en krleg. 
heute nacht haben wir versucht, die beiden zufahrtsschienen der 
rhein-main-air-base zu sprengen. der ort. die zeit und die ladung 

r' wurden von us &.o abgestimmt, daSZ' es ei na gefährdung anderer 
ausschloss. 
unsere aktion richtet sich gegan die rhein-main-air·base, den 
damit verbunden en bau der startbahn 18 west für die schnelle 
eingreiftruppe der stationierung von cruise missile auf diesem 
gelinde und den am 14.9 begonnenen herbatmanoever. die 
rhein-main-air baseist die zentra Ie der mac (militarY airlist 
command) in europa, das mac ist ein eigenständigerteil der 
us-luftwaffe, ein militärisches lufttransportunternehmen das 
truppen und material fur kriegeinsätze befördert. 
der frankfurter flughafen ist festin die nato-logistik 
eingebunden: aufder air-baseist das 435 e taktische 
lufttransportgeschwader der mac stat!oniert . 
.... wir begreifen uns in zusammenhang·mit den weltweiten 
befreiungskampf gegen den us-imperialismus .... 
.... es geht urn diezerschlagung des militärapparates, hier wo er 
ist, die yankees in die enge :ru treiben, ihre kräfte zu binden, um 
ihren vernichtungsfeldzug gegen die völker der dritten welt zu 
stoppen, so dasz das herz der bestie von ellen seiten eingekreist 
werden kann. hier hat dieser prozesz begonnen .... 
.... und wir brauchen eine guerilla die die basen und 
hauptverantwortliche der raf in ramstein und gegen den 
natooberbefehlshaber für europa kroesen in heidelberg 
leigen ..... 
tod dem us-imperiaHsmus'. 

,..--.. Met betrekking tot de brandblussers heeft onderzoek aan de 
hand van de op de blussers aangebrachte controlestickers 
uitgewezen dat de blussers van het merk 'Total' en Wintrick', 
respectievelijk in de maand maart 1981 uit het hoofdgebouw van 
de universiteit van Mainzen op 10·9-1981 op de derde 
verdieping van een parkeergarage aan de Kronenbergerhof te 
Mainz werden ontvreemd. 

B. Armeens terrorisme 

1. Bomaanslag op kantoor van Turlcish Airlines te Kopenhagen 
d.d. 15-9-1981 
Op 15-9-1981 om 22.05 uur werd een bomaanslag gepleegd op 
het kantoorvan Turklsh Airlines, gevestigd aan de Veel 
Vestarport e te Kopenhagen. Door de explosie werden twee 
voorbijgangers licht gewond en werd het kimtoor van Turkish 
Airlines en ook enkele aangrenzende panden ernstig 
beschadigd. 
Na de explosie werd bij het kantoor een tweede, niet 
geêxplodeerde bom aangetroffen wel ka was verpakt in een witte 
pfilstic tas zonder opschrift en welke door de Deense 
Explosieven Opruimingsdienst door middel van explosie 
onschadelijk werd gemaakt. 
Getuigen verklaardan dat zij hadden gezien dat een man twee 
plastic tasjes tegen de gevel van bedoeld kantoor plaatste en dat 
deze man daarna hard was weggelopen. De man was nog maar 
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nauwelijks honderd meter van de plek verwijderd toen de 
explosie volgde. 
Sign. van deze man: 

Bij technisch onderzoek bleek dat beide bommen 800 tot ,000 
gram explosief materiaal bevatten. De bommen waren verpakt 
in bruin pakpapier en hadden de afmeting van plm. 5 x 5 x 20 
cm. Ontstekingsmechanismen konden niet worden 
teruggevonden. 
Op 16-9-1981, even na middernacht, belde een onbekende man 
met het kantoor van 'Assocîated Pre ss' te Kopenhagen en eiste 
namens ASALA (Armenian Secnn Army for the Liberarlon of 
Armenis} de verantwoordelijkheid voor de bomaanslag op. De 
woordvoerder van ASALA verkiearde dat deze aanslag een 
wraakneming was voor de slechte behandeling welke Armeense 
en Koerdische politieke gevangenen thans in Turkije ondergaan 
en besloot zijn woorden met de leuze: 'Long live Armania'. 
Dit was de tweede maal dat het kantoor van Turklsh Airlines in 
Kopenhagen het doelwit was van een bomaanslag; op 4-10-1979 , 
werden er bij dit kantoor eveneens twee bommen geplaatst 
waiH'Van er ook maar een explodeerde. 
De daders van deze bomaanslag, die eveneens door ASALA 
werd opgeëist konden nimmer worden geïdentificeerd. 
(Zie JournaaiBerichtgeving Terrorisme no. 80-11, Buitenland 
onderA2}. 

2. Bedreiging tegen Franse diplomaten en vestigingen in het 
buitenland. 'Army for the Proteetion of the International Rights 
ofTyrkey'. 
Op 9-9-1981 werd bij het Franse Ministerie van Buitenlandse 
Zaken een op dezelfde dag uit Oüsseldorf/lmD verzonden 
telegram ontvangen, ondertekend door de 'Army forthe 
Proteetion of the lnternstiomtl Rights of Turkey'. In dlt telegram 
wordt de Franse regering verweten te weinig te doen om Turkse 
diplomaten te beschermen tegen moordaanslagen door 
Armeense terroristen en wordt gedreigd met aanslagen tegen 
Fran&.e diplomaten en Franse instellingen overal ter wereldals 
vergeldingsmaatregel hierop. 
Oe 'Army for the Proteetion of rhe lntemational Righrs of Turkey' 
was tot op heden onbekend. Vooralsnog is het niet duidelijk of 
achter deze naam inderdaad een organisatie steekt of dat deze 
bedreiging een reactie is van een of enkele bote Turkse 
onderdanen. 
Opgemerkt wordt dat de Turkse regering enkele malen in 
scherpe bewoordingen heeft geprotesteerd bij de Franse 
reQering naar aanleiding van de in de afgelopen jaren in 
Frankrijk gepleegde aanslagen door Armeniërs. 
Het misnoegen van de Turkse regering werd ook geventileerd in 
Turkse kranten. In Turkije werden, als gevolg daarvan 
betogingen gehouden bij de Franse ambassade, en na de moord 
op een Turkse diplomaat in Kopenhagen op 3-4·1981 (zie 
Journast Berichtgeving Terrorisme nr. 81.05, Buitenland onder 
8), werd ook in Kopenhagen door aldaar verblijvende Turkse 
onderdanen spontaan gedemonstreerd. 

3. Moord op Turkse diplomaar te Ko{Jflnhlfgen d.d. 3·4·1981 
Naar aanleiding van de moord op een Turkse diplomaat te 
Kopenhagen op 3-4-1981, werd te Kopenhagen op 18-4-t981 een 
protestdemonstratie gehouden door enJceliJ honderden in 
Denemarken verblijvende Turkae onderdanen. 
Tijdens deze demonstratie werd een man gezien die kennelijk de 
deelnemers daaraan observeerde en van wie door de Deense 
politie een foto werd gemaakt. 
Deze foto, met \lerzoek tot identificatie, werd opgenomen In het 
Journaal Berichtgeving Terrorisme nr. 8 1 ·06, Buirenland onder 
E2. 
Van de Deense autoriteiten werd vernomen dat deze man 
inmiddels is geïdentificeerd; het betreft een in Kopenhagen 
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