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Sub. b.
heeft ov-ens eonleeten met pereonen uit het
lerrorlatiach milieu Ie Bremen.
Van do overige genoemde pereonen zijn geen bijzonderheden
bellend.
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Zij wensten geen verklaring af te leggen en werden na

idontiteltavaetstelling - o p vrije - e n gezet.
Sub. a.
onderhoudt contacten met do militante
anti-kem-alrtlvltekan en personen uit het rerrorfsti.ch milieu te

Bremen.
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I. Binnenland
A. S.botege een --nlngob~ te Ot..teek-Atuw
Paulowna dd. 5-10.1181

..

In brieven van 1-10·1981, welke werden gezonden op &-10.1981
aan do Mlnlater van Binnenlandse Zaken, redeetie Helderee
courant en de hr.
van het ECN te Petten werd wederom
de verantwoordelijkheid van daze sabotage-aktie opgeêlat door
do groepering zich noemende 'Varzentronr Wil/Ie Woi'Tal en do
Lampje•'· Deze groepering cleimde op !HI-1981 de
verantwoordelijkheid voor de sabotage-daden la Valburg en
Maarheeze op 9-4-1981 on 8-6-1981 (zieJ9Tno. 81·101.
Binnenland onder 9}
1. Op 5-10..1981 werd Ie 23.50 uur het 150 Kv-circuit
Oterleek-Anna Paulowna door een Ingebouwde beveiliging
uitgeschakeld. Hierdoor viel de elektriciteitsvoorziening in do
regio Anna Paulowna ult. Op 7·10·1981 werd geconstateerd, dat
over de hoog8panningalljn Oterleek-Anna Paulowna een stuk
kabel hing die een tijdelijke faaealulting teweeg bracht. De
gebruikte kabel had een lengte van 10 m. en beatond uit In
elkaar geslegen koparen draden, totale doorsn- 16 mm•. Aan
beide uiteinden was de kabel voorzien van een soort dreganker,

. waaraan vier weerheken waren bevestigd 'van ca. 7 cm. Deze
dreghaken weren verveardlgd uit koperen buizen. De koperen
buizen waren voorlien ven vier uitgebogen zaagsneden.
De gebruilrta kabel elam- de zgn. dreghaak vertonen veel
gelijkenis met die, welke werd gebruikt bij do sabotage--daad te
Maarheze. Ook hier hed de sabotageaktie een stroomstoring in
de regio Anna Paulowna, van ongeveer 66 minuten tot gevolg.

11. Bultenland

A.

A""""otwroriome

1. GijzelinfJ In Turlcs Con•ulaetltl Parijs dd. 24-9·1981
(unvull/ng op J9T no. 81·111/.lluitenland onder 19. SI
Nadat de dadora van de gijzeling zich aan de polltie hadden
OVIIrgegeven, werden in het consulaal de volgende wapens
aangetroffen en inbealaggenomen:
- plotool·mitrallleur'Kelaohnikov', kei. 7,62 mm, voorzien van
een houder wearln 25 patronen;
- platoot 'Star", kal. 9 mm. voorzien van houder waarin 7
p!'tronen;
- platooi 'Browning Herstel', kil. 9 mm, voorzien van houdor
waarin 14 patronen;
- drie houdars voor hot hierboven genoemde Browning
Heretal pistool, alk voorzien van 13 pstronen;
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- in tolaal 38 losse patronen, nl. 9 mm;
- twee verdedigingahandgranaten en
- drie •taven springstof voorzien van ontstekers.

Hel onderzoek naar de harkomst van deze we pens io nog
gaande.
Op26-9-1981 werd door ASALA in Beiroet een perteonterentie
gegeven. Woordvoerdor voor AS4LA hierbiJ waa een man die
zich
noemde.
Hij verklaarde dat ASALA geen moment de mening waa
toegedaan del de Turkse regering zou zwichten voor de alten
welke door het 'zeffmoordcommando Ylgh~ K.chichilln' aan de
Franse autoriteiten waren overhandigd. Van het begin af aan
was het de bedoeling geweest del de 'Armeense
.
vrljheldsatrljdera' zich aen da polltie zooden overgeven, zonder
dat de dreigementen, te weten hel doden van da gijzeisara en
het opblazen van hal Conaulaat, in deden zoudan zijn omgezet.
Het hoofddoet ven de gehele operatie was publielteit geweest.
en daarin was men volledig geeleagd.
dreigde de Franse Regering verder met aanslagen

tegen Franse diplomaten en Franse eigendommen overal in de
wereld indien deze haar beloften legenover de 'Armeense
vrijheidast rijders' te weten het verlenen van politiek asiel. niet

zou nakomen.
ASALA heeft, zo zei
~zelfmoordeommando's'

nog twee

klaar staan.

Op 28-9-1981 werden
en de
zich-noemende
(voor volled/gil person•lia
zleJSTno. 81-11/lar zakevan moord, poging tot moord,
wederrechtelijke vrijheidsberoving en illegaal vuurwapenbezit
in bewaring gesteld.

2. A11nsl~ op Turkse diplomaat r. Rome dd. 25-1()..1981
tASALA-Comm.rndo Suicidedu 24 saptembra 19811
Op zondag 25-111-1981, omstreeks16.15 uur, werd
• 2a Secretaris bij de Turue ambooude te Rome,
In da omgeving van zijn woning door een on bellende man
onder vuur genomen.

Hoewel
door twee kogels werd glllroffan, sloegde
hij er In zijn revolver te vooroc~ijn te halen en vuurde hl), op
zijn beurt. enkele kogalo af op zijn aanvaller. De aanvaller werd
door minstens een kogel getroffen, vermoedelijk in een dor
armen, doCh zeg desalniettemin kans te ontkomen.
Nog de.,..fda dag werd deze aanslag middels een telefoontje
..n het persbureau 'ANSA' te Rome vanuit Parijl opgeiial door
aan man die zei te sproten namens 'ASAlA.Comt'Mndo Suicide
du 24 Hpfembre1981'.
oaze datum refereert naar d• bezetting van het Turn. Coneulaal
te Parijs.
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3. Aanltouding van lid ASALA op vliegveld Orly/Parijs dd.
11-11-1981 en aanslagen regen Franse doelen
Op 11-11-1981 werd op het lltiegveld Orly een man aangehouden,
dia toen hij de paspoortcontrole wilda poneren, in bezit bleek
te zijn ven een vals, c.q. vervalst Cyprio.tisch paspoort op naarn
van:
In de bagage van de man, die voornemens was geweê&t naar
Beiroet/Libanon te reizen, werden documenten aangetroffen

waaruit kon worden opgemaakt dat hij bettoort tot de 'Armenian
Sscret Armv fo, rhe Llberstion of ArmBni.a' (ASALA).
Oe Franse autoriteiten besloten aanvankelijk betrokkene als
illegaal vreemdeling uit te wijzen. doch dit voornemen stuitte
op verschii!Mde protesten; met nome de Turkse Regering uitte
zich zeer fel tegen dit besluit mlddals haar ambassade in Parijs.
Deze protesten leidden ertoe dat de zichwnoemende
op 14-11-1981 in verzekering werd gesteld alo verdacht van
medeplichtigheid aan aanslagen de laatste tijd gepleegd In
Frankrijk en ala verdacht van de aanslag op een Turkse diplomaat
te Rome gepleegd dd. 25-10-1981 (zie elders in dirjoumaal).
Deze laatste verdenking rust op het feit dat de zich· noemende
gewond is aan zijn linker arm en de dader van de
aanslag In Rome waarschijnlijk daarbij zelf aan een van zijn
armen gewond ia geraakt.
041 ontwikkelingen op 14-11-19811eldden ertoe dat door ASALA
heftig werd gereageerd op de aanhouding van de zich-noemende
In een telefoongesprek mat het Britse persbureau 'REUTER' te
Beiroet eisteASALAde vrijlating van de zich-noemtonde
vóór zondag 15-11-1981 11.00 uur; zou aan deze els
ni&t worden voldaan. zo zei de woordvoerder van ASALA, dan
waren de aanslagen op Franse diplomaten overal in de wereld
en eanslagan tegen toestellen van 'AIR FRANCE', eveneens
overal ter wereld, daarvan het gevolg.
Nog dezelfde avond werd In de omgeving van de EiHel1oren te
Parijs een handgranaat tot ontploffing gebracht. welke enige
schade veroo~aakte aan geparkeerde auto's, en welke op
15·11-1981. na het verstrijken van het 'ultimatum' werd opgeëist
door ASALA onder de naam 'Groupe Orly'.
Op 16-11-1981 volgde een bomaanslilg in een winkelstraat, vlak
bjj een 'McOonald' ·restaurant waarbij aiHten materiële schade
werd veroorzaakt, en op 17-11-1981 een bomaanslag op het
Gare de I'Est, wparbij twee personen licht werden verwond.
Ook deze aanslagen werden opgeëist door de 'Groupe Orly',
evenals zeven bomaanslagen op Franse doelen in Beiroet.
welke tussen 15 en 20·11·1981 werden gepleegd.

4. Bomaanslag op Turlrs Consulaar re Los Angeles/USA dd.
20-11·1981 (Jusrice Commandos)
Bij een bomaanslag, welke werd gepleegd op vrijdag 20-11-1981
in de late avonduren, werd ernstige materiële schade veroorzaakt
aan het gebouw van het Turkse consulaat te Los Angeles,
Californië, USA.
In een anoniem telofoong115Prek aan een plaatselijke krant ei&le
de 'Jurtice Cammandas of rhe Annenian Genocide' de
verantwoordelijkheid voor de aanslag op.
Nadere gegevens betreffende de samenstelling van de bom zijn
nog niet bekend.

8. R- Armee Fr•ktlon
·op 15-9-1981 re Heidelberg
In aanaluiting op hetgesteldein J8Tno. 81·1111. 8uirenl1nd Al
sub h. wordt medegedeeld dat op de oangegev~tn plaats niet
één maar vl.-patroonhulzen van het kaliber .223 (5,56 x 45
mm) met het bodemstempel fN 74 konden worden veiliggesteld.
Het technisch onderzoek toonde aan dat de patronen uit
hetzelfde wapen werden geschoten.
Volgens de op de hulzen aangetroffen sporen is dit hetzelfde
wapen dat werd gebruikt bij de ontvoering van Dr. Schleyer, en
waarvan 29 patroonhutzen op de 'plaats delict# konden worden
veWggesteld.

1. Aanslag op generaal
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2. Aanslag op de VS-basls te Ramstelnop 31-8-1981
In aansluiting op J8Tno. 81-7111. Bui!enland4awerd nog het
volgende vernomen: Het onderzoek van de claimbrief heeft qua
gebruikte terminologie overeenkomsten aangetoond met de
woordkeus In onomstotelijk aan de RAFtoe te schrijven
geschriften welke in het verleden werden velllggesteld.
In de conspiratieve woning te Haidelberg-Rohrbach,
(zleJBT nr. 81-1011. Bulrenland onderA2)
werd een brief velliggesteld die getypt word op do schrijfmachine,
merk Olympia-Monika, die
Indertijd
tijdens zijn detentie te Hamburg en Frankfurt ter beschikking
heeft geataan.
De in handschrift Ingevoegde passages zijn volgans do
handschriftdeskundigen hoogatwaarschijnlijk afkomstig van
De volgende passages uit de in de conspiratieve woning te
Heidelberg gevonden brief zijn woordelijk gebruikt In de
clajmbrief Flamstein: 'Imperialistische staatenkette.. en
-· gesarmstrategie aus allen p~itischen. militärischen,
ölconomischen komponenten zusammengesetzt ist--·'.

3. Aanhouding
De op 16-10-1981 aangehouden
werd
bij een confrontatie~ uitgevoerd In de Stammheim-gevangenis,
door de verkoopster van de op de PO aangetroffen ·Iglo-tent"
(zleJ8Tno. 81-1111. Buitenland A ondera1) op grond van
haarkteur, lengte en postuur uit vier personen herkend als
zijnde de vrouw aan wie zij de tent had verkocht.
Onlangs werd
door een bedrijfsleider van een
levensmiddelenzaak te Heidelberg herkend als degene die In
zijn zaak 18 pla&llcflessen "Kllkao-gold' had gekocht.
Op de PO werden vijf van dtt soort flessen in da nabijheid van
de tenten de raketwerper, aangetroffen.

4. Parijse politieman door westduitse terroriste
I neergeschoten

In aansluiting op JBT no. 81-0911. Buitenland Al werd nog
vernomen dat da politieman die op 4-8-1981 door
1 werd neergeschoten en levensgevaar1ijk 9ewond
raakte inmiddels zover van zijn verwondingen Is hersteld dat
hem een aantal foto's kon "Vorden getoond. Hierbij wees hij de
fotovan
aan alszijndedevrouwdie op hem had geschoten.

5. Gerechtelijk onderzoek contra
Naar aanlel ding van de aanhouding aan de Zwitsers-Duitae
grensvan
zi•J8Tno. 81..()7
11. Bultenland Fen81-1111. Buitenland A 8, werd door de
Westduitse justitie in het kader van een gerechtetijk onderzoek
een aantal huiszoekingen verricht, te weten:
1. Op4-6-1981aanda
leFranlcfurt,waar
samen woonde met
In de brievenbus werd een enveloppe aangetrotfen met
1Cl-honderd DM biljetten.
De enveloppe was geadresseerd aan: 'ba'.
Bij de 100 DM bitjetten bevond zich een handgeschreven notitie
beginn:ende met: 'falls du lust hat...' en ondertekend met 'f'.
Vermoed wordt dat het hîer om een vergoeding voor het
e)(plosieventransport gaat.
Volgens handschriftdeskundigen zijn de aantekeningen met
zeer grote waarschijnlijkt-leid gemaakt door
2. Op21·10..1981 in hetpand Holzstra~se 1 teMainz.waar opdat
moment
woonachtig wes.
Bulten
werden in de woning te Malnz de volgende
personen aangehouden:

Twee mennen, geleleed in overalls, liepen het gemeenschapshuis
binnen en schoten
neer met vuistvuurwapens toen
deze zijn spreekkamer verliet. De conciërge van het
gemeenschapshuis, die de daders witde tegenhouden, wetd
eveneens doodgesc:hoten.
waolidvan de Unionistische Partij en persoonlijk
vriend van dominee
·. Oe aanslag werd enkele uren
later door de tRA opgeêist. De moord op
deed de toch
al gespannen situatie in Noord Ierland tot een kookpunt
oplaaien. Kort nadat de moord bekend was geworden trok een
aantal protestante militanten de katholieke wijken van Belfait
binnen en schoten op voorbiJgangers, waarbij een persoon
werd gedood en anderen gewond.
De Britse Minister voor Ierse Zaken.
• riep de
bevolking van Noord-Ierland op haar kalmte te bewaren. een
oproep die door andere gematigde politici en kerkelijke leiders
werd ondersteund. Deze oproep lijkt weinig effect te hebben
gehad, mede door de opruiende taal welke door dominee
werd geuit. Toen Mi nPster
de
begrafenisplechtigheden van
wilda bijwonen konden
ziin lijfwachten en de polltie slechts met grote moe4te voorkomen
dat hij door een protestante menigte werd gemolesteerd. Op
maandag 16-11·1981 waren
en twee van zijn
partijgenoten voor de duur van vijf dagen van de vergaderingen
in het Lagerhuls geschorst omdat zij de regeringoverklaring van
Minister
naar aanleiding van de moord op
ondtubfaken en Ministel'
en Eerste Ministar Margareth
Thatcher beschuldigingen toeschreeuwden dat zij
verantwoordelijk waren voor de huidige situatie'" NoordIerland, door toe te geven aan de eisen van de hongerstakers
en door de besprekingen wellee de Britse regering thans voert
met de Ierse regel'ing. Nadat hij uit het Lagerhuis \111'8:& gezet,
verklaarde
dat hij de protestantse bevolking van Noord
Ierland zou oproepen ledere semenwerking met de Britten te
verbreken en zelf de bescherming tegen IRA· moordenaars op
zich te nemen.
Sedert het einde van de hongerstaking zijn tot 24-11-1981 bij
schietpartiJen over en weer in Noord-Ierland 17 personen
gedood en een veelvoud daarvan gewond.

8. Aanslag door middel van boobytrap-bom In Londen dd.
23-11-1981
Op maandag 23-11-1981. te 07.45 uur, raakten twee vrouwen
gewond. van wie een ernstig, toen een kleine explosieve lading
verborgen in oen plastic speelgoedgeweertje ontplofte nabij de
ingang van Government Hall in Londen.
Ovvrouwen hadden &dloonmaakwerkzaemheden in het
gebouw verricht en \lll'aren op weg naar huis. Eén van de
vrouwen had haar hond bij zich en toen het beest aan het
speelgoedgeweertja $nuffelde. ontplofte de bom.
Eon legerofficier, die het gebouw de voorgaande avond om
plm. 20.30 uur had verlaten, verklaarde dat hij het geweertje bij
een pilaar heeft zien liggen. Wij had het opgepakt otn zich ar
van te overtuigen dat het inderdaad een speelgoedwapen was
en toen dit hotgeval bleekte zijn, het geweertje weer teruggelegd.
Later op de dag eiste de IRA op de gebruikelijke wijze, dus per
telex en ondertekend door
,lrlsh Repubilcan Publicity
Bureau, de verantwoordelijkheid voor deze aanslag op.
De IRA heeft eerder gebruik gemaakt van boobytrap-bommen
en wel in de vorm van zaklantaarns, doch het gebruik daarvan
beperkte zich uil•luitend tot de &leden in Noord-Ierland. Een
andere vorm van boobytrap-bommen, te weten bombrieven,
werden in het verteden wel naar personen in Groot~Brittannië
gezonden.

D. ,.ntrelf• bom voor het Jo"'lo•l•vloche v-..raau

In de woning van
werd o.a. het volgende
aangetroffen:
a. Viar ordners met o.a. verscheldene uitgavan van het door de
'FlevolutiomJre Zelle' uitgegeven blad 'Revolutionäre Zorn';
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voor toerlama te Franlllurt
Op 7-10-1981 omstreeks 08.15 uur werd voor n~t Joegoslavische
verkaarsbureau voor toerisme aan de Goetheatrasse te Frankfurt
een plastic jerrycan met ongeveer 5 kg industriêle springstof
aangetroffen. In het ontstekingscircuit was een uurwerk
opgenomen.
Een batterijtje moest zorg drapen voor de benodigde energie.

no. 81-12

Wet uurwerk wes zodanig afgesteld dat de bom om zes uur had
moeten ontploffen.
Door een fout in het elektrische circuit kwam de bom op het
genoemde tijdstip niet tot ontploffing.
De springstof was, verpakt In een pla1tic-zak, via een in het
plastic gesneden opening In de jerrycan gebracht. Oe pla&lic-zat
was voorzien van het in bruine letters gedrukte reclameopschr;tt
'Internationale Schuhmode, Schuh-kolb, Aachlfffenburg,
Steingaue 9'.
Het totaalgewicht van de springstof bedroeg 4.425 gr, waarvan
1720 gr uit een springstof op ammonselpeterbasis verpakt in
een kartonnen huls !geen originele verpakldng), 2.32Cl gr en 385
grintwee P'astic·zakken verpakte springstof welke vervaardigd
wordt door de firma Hanlel en Blastlog te Base!.
De laatstgenoemde springstof Is in de BRD niet in de handel.
Omtrent de daders ontbreekt nog elk spoor.

E. ,.nllagen op AIMrilca- militairen
In de laatste periode worden regelmatig scnoten afgevuurd op
In de BRD gelegerde Amerikaanse militairen.
Op 8-11-1981 tegen 01.50 uur reden drie Amerikaanse mll~airen
1n een personenauto voorzien van een Amerikaans kenteken in
de omgaving van Rodgau over de autoweg B 45 in
noordeoetel ijke richting.
Op een gegevan ogenblik toen de militairen linksaf wilden
slaan werd hun voertuig vanuit een uit de tegenovergestelde
richting komende personenauto beschoten.
Twee van de inzfttende militairen liepen verwondingen op. In
totaal werden met vermoedelijk een vuistvuurwapen zes
schoten afgevuurd.
Bij het onderzoek op de plaats van het delict werden zes hulzen
van het kal. 9 mm gecoparabellum valiggesteld.
Deze laatste aanslag kan gezien worden alt een vervolg op
eerdere soortglriijke aanslagen, te weten:
a. Op 22-9-1981 wordan te Frledberg twee VS.militairen
beschoten vanuit vermoedelijk een 2 CV of een Renault 4;
b. Op 24-9-1981 werden drie VS-milltalren tijdens een autorit
tussen Barntrup en Extertal vanuit een tegemoetkomende auto,
merk Aat, beschoten en
c. Op 21-10-1981 werden drie Amerikaanse militairen belast
met een bewakingsopdracht te Bad Vilbel door twee onbekenden
beschoten.

F. 8om-lo....,ve....,.tl...,. hoog-nningo...-.., in de
omg ...lng von da ktrnenerglecentr•le te F.aiMhemm
Op 2?-4-1981 werden gedurende de nachtelijk& uren twee
hoogspanningsmasten van de 'Nordwestdeutsehen kraftwerke'
te Rod&nklrchen opgeblazen.
Oe daders hadden op elk der vier hoekpijlers van beide masten
springlading aangebracht.
Door do explosies viel één van de ongeveer 500 meter uit
elkaar staande masten om.
Op de plaats van het dellet werden re&len van de springstof AG
3 aangetroffen. De AG 3 was vermengd met 3,6 procent
nitro-glycerine.
Normaal wordt deze springstof toegepast in de zoutmijnen, de
wegenbouw en bij seilmogrilftactle proefnemingen.
G. ~etietHm v1n 'L.f.V.' Bremen kreeg ongewenst
bezoek
Op 30--6-1981 drongen in de avonduren enige personen een
voor observatiedoeteinden door de 'Landesverfaisungsschutz'
in Bremen gehuurde wonîng binnen.
Eén van de beambten van 'LfV' werd bij de actie door de
logedringers bedreigd. In de woning werden o.a. een
videorecorder, technische apparatuur en een tas met legitimatieen identiteitsbewijzen ontvreemd.
In het kader van een direct ingesteld onderzoek werden da
tegenover de door de LfV gehuurde woning gelegen panden. te
weten de percelen
· 24 en 26 te Bremen
doorzocht.
In da belde woningen werdengeen bewijsmiddelen •angerroffen.
Het perceel op nr. 26 wordt ooor een al~ extreem llnki> bekertel
staande woongemeenschap bewoond.
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Op 3-10.1981 werd de hongersteking in de Maze-gevangenis te
Belfast, welke meer dan 7 maanden had geduurd en die aan 10
gedetineerde Ierse terroristen het leven heeft gekost, beiindigd.
Van de eisen welke door de IRA waren gesteld zijn er slechts
enkele, allen v11n ondergeschikt belang, mln of meer Ingewilligd.
Ook in de Me ze-gevangenis zal het gedetineerden worden
toegestaan eigen kleding te dragen, de regels voor werk in de
gevangenis zullen worden versoepeld en de bezoekregeling zal
worden verruimd.
De belangrijkste eis, namelijk de erkenning van gedetineerde
IRA- en //VLA-leden als 'gevangenen met een feitelijke politieke
status' is door de Britse regering steeds van de hand gewezen.
De hongersteking is in feite beilindigd door de houding van de
fa milieteden van de nog in hongerstaking zijnde gedetineerden,
door wanneer deze bewusteloos raakten de behandelende
doktoren toestemming te geven alles te doen om de levens van
hun verwanten te behouden, zij werden hierin gesteund door
kerkelijke en gematigd politieke leiders. Een woordvoerder van
de laatste hongerstakers formuleerde het als volgt: 'Wij zijn
beroofd van de hongerstaking als een doeltreffend middel van
protest, vanwege het succes van de campagne van de katholieke
kerk. gericht tegen onze fn nood verkerende familieleden.'
Ondanks het feit dat de hongerstaking als mislukt maat worden
beschouwd omdat de belangrijkste eisen niet zijn Ingewilligd,
heeft de IRA toch ook een aantal voordelen behaald. De
publiciteitswaarde van de hongersteking was enorm, zeker in
de beginperiode. zowel internationaal als nationaal gezien.
Meerdere politieke en kerkelijke leiders in de wereld hebben
tegenover de Britse regering hun bezorgdheid geuit over de
situatie in de Noordierse gevangenissen. In Noord-Ierland zelf
leefde de katholieke bevolking zeer intens mee met de
hongerstakers en bij de IRA meldden zich meer recruten dan
men kon verwerken.
Tijdens de hongerstaking heeft de IRA zich onthouden van het
plegen van aanalegen buiten het omstreden gebied zelf om de
gunstige publiciteit, welke de hongerstakers overal in de wereld
kregen, niet in ongunstige zin te beïnvloeden.
Met het einde van de hongerstaking moest worden verwacht
dat de IRA weer zou overgaan tot het plegen van aleties in
Groot-Brittannië zelf en mogelijk ook daarbuiten.

2. Bomexplosie bij kazerne in Londen dd. 1().10-1981
Op zaterdag 10-10.1981 omstreeks 10.00 uur explodeerde een
zware bom nabij de 'Chelsea Bar reeks' in de Londense
binnenstad. De bom was verborgen in een bestelauto en werd
radiografisch tot ontploffing gebracht toen een bus met
militairen de kazerne naderde. Als gevolg van de explosie werd
een persoon onmiddellijk gedood en werden 46 personen,
deels militairen en deels voorbijgangers ernstig gewond. Een
van de gewonden overlead twee dagen later in een ziekenhuis,
Het was voor het eerst dat de IRA in Groot-Brittannië een bom
met radiografische ontsteking tot ontploffing bracht.
Het grote aantal ernstig gewonden bij deze bomaanslag werd
veroorzaakt door het feit dat in de bom een groot aantal grote
spijkars was verwerkt, die bij de explosie tot in de verre omtrek
warden weggeslingerd.
Drie uur na de aanslag werd de verantwoordelijkheid hiervoor
opgeêist doOl' de IRA. vla een telex (de gebruikelijke manier
waarop de IRA haar aanslagen opeist), ondertekend door
• lrish Republican Publicity Bureeu.
3. Bomaanslag op Britse generBIJl te Londen dd. 17·10-1981
Op zaterdag 17-10-1981, in de middag, werd de Britse generaal
der Mariniers, Sir
'• ernstig gewond, toen een
bom welke in zijn auto was verborgen, even nadat hij van zijn
woning in Dulwich, een voorstad van Londen. was weggereden,
explodeerde.
De bom waa verborgen onder de motorkap en aoortgelijk van
constructie ala de bom welke in 1979 het einde aan het leven
maakte van het Conservatieve Lagerhuislid
Generaal
heeft twee maaldiell$t gedaan in Noord-Ierland
sedert het uitbreken van de ongeregeldheden aldaar. De
aanslag werd door de IRA opgeèist.
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4. Britse bomexpert bij demontet'fln v•n een bOm gedood te
Londen dd. 26·1().1981.
Op donderdag 26-10-1981, even na 15.00 uur, d&elde een
onbekende man, die lei te spreken namens de IRA en die sprak
met lors accent, in een telefoongesprek aan het persbureau
REUTER mee dat in twee warenhuizen en in een rest:aurant in
Oxford Street te Londen bommen waren geplaatst, welke over
een uur zouden exploderen. Nadat Oxford Streel, een drukke
winkelstraat in het centrum van Londen. en de in die straat
gelegen winkels en warenhuizen waren ontruimd, werd in het
warenhuls 'Debenham' een bom aangetroffen, verpakt in
pakpapier, welke onschadelijk kon worden gemaakt. Een
tweede bom werd om plm. 15.45 uur aangetroffen in het toilet
van het 'Wimpy'-restaurant gelegen direct naast dit warenhuis.
Toen een bom-opruimer van de Britse politie ook deze bom
onschadelijk wilde maken, ontplofte de bom. waarbij de
bom-opruimer om het leven kwam. Een derde bom werd niet
aangeb'offen.
In een verklaring welke later op de dag in Belf11st door de IRA
werd uitgegeven, en waarin de verantwoordelijkheid voor de
bomplaatsingen werd opgeëist, werd het Britse publiek
gewaarschuwd komende voorwaarschuwingen ernstig te
nemen.

5. Aanslag op Brits marineschip verijdeld op 2-11-1981 te
Nantes.
Duikers van de Franse Marine hebben op 2-11-1981 een
kleefbom van ± 1 kg onschadelijk gemaakt die a11n de romp
van het onderzoekingsvaartulg 'Hecate' van de Britse Marine
was bevestigd. Het schip lag sinds drie dagen in de haven van
Nantes.
Een onbekende berichtte later in een telefoongesprek met een
plaatselijk blad, dat de bom door de 'Groep-Bobby Sands' was
geplaatst om 'de politieke en militaire strijd van de Ierse
Republikeinen voor vrijheid en nationale onafhankelijkheid te
steunen'. Oe man sprak Frans zonder enig buitenlands accent.
$. BomaansiBg op woning vsn Britse Minister van Justitie te
Londen dd. 13-11-1981
Een zware bom heeft op donderdag 13-11·1981 in de avonduren
grote schede aangericht af n de woning van Sir
,
de Britse Minister van Justitie, in Wimbleton, een voorstad van
Londen.
Oe Minister, en de overige gezinsleden, waren op het moment
var~ de explosie niet thuis. Een politieambtenaar, die de woning
bewaakte, werd licht gewond. Ook deze aanslag werd door de
IRA op de door heer gebruikelijke wij~e opge~ilst.
Naar aanleiding van bovenstaande en de drie voorgaande
bomaanslagen startte de polltie op zaterdag 14·11-1981 een
groots opgezette actie. Bij reeben van bomaanslagen in
voorgaande jaren gepleegd was bij onderzoek gebleken dat de
daarbij gebruikte explosieven enige tijd voor de eerate
· bomaanslag van de serie Londen waren binnengebracht en
waren opgeslagen in een gehuurde garage of soortgelijke
ruimte. Naar aanleiding van deze eNaringen en mede naar
aanleiding van een ontvangen informatie dat de IRA 240 kg
springstof Londen zou hebben binnengebracht. werd besloten
dat alle daarvoor in aanmerking komende garages en andere
objecten in Londen en de voorsteden, in totaal meer dan
300.000, te onderzoeken. Hiervoor warden 16.000
politieambtenaren ingezet. Verwacht werd dat dit onden1oak
plm. een weelc zou duren. Explosieven werden bij dit onderzoek
niet gevonden; wel ontdekte de politie voor kapitalen aan
gestolen goederen.

7. Moo1d op Lagerhuislid

te &llfest dd.
14-11-1981
Op zaterdagmorgen 14-11-1981 werd de 40-jarige
, lid van het Lagerhuis voor het kieaaistrict Zuid-Belfest
en predikant van de Methodistische Kerk, in BeHast
hield, zoaiB he: zijn gewoonte
doodgeschoten.
was spreekuur in een gemeenschapshuis in zijn kiesdistrict.
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b. Een kopie van de claimbrief betreffende de aanslag op het
V$- hoofdkwartier te Ramstein dd. 31-8-1991;
c:. Veridaringen betreffende de hongerstaking van de
'RAF-gevangenen' van begin 1981;
d. Verscheidene z.g. 'RAF-teksten';
e. Een'alarmlijst Wiesbaden' met 127 namen en adressen,
vermoedelijk heeft deze lijst te maken met de aktie& contra de
bouw van de startbaan west als uitbreiding van de luchthaven
van Frankfurt;
f. Een blad uit een notitie-boekje met 50 kentekens;
g. Verscheidene geschriften betrekking hebbende op de 'RAF',
'Beweging van de 2e Juni' en de 'Revolutionäre Ze/Ie'.
In de woning van de moeder van
te Worms werden
geen balastende zaken aangetroffen.

I. OnthulJingen van RAF-:11ïde in een anoniem schrijven Ban de
'Frankfurter Rundschau.'
Op 18-11·1981 ontving de redactie van de 'Frankfurter
Rundschau' een mat een schrijfmachine van het adras 'An die
Frankfurter Rundschau, Grosze Eschemelmerstrasse, 6000
Frankfurt' voon:iene groenkleurige enveloppe van het formaat
din AS. Op de enveloppe was geen afzender vermeld.
De met60 pfennig gefrankeerde enveloppe was dd. 17-11-1981
door de P1T te Frankfurt afgestempeld.
In de enveloppe bevonden zich twee fotokopieën (formaat din
A4) van met een sch rijfmachl ne geschreven o rig ;nelen.
De tekst die eindigt met RAF 7-11-1981 geeft het volgende
weer:
Hoewel de opsteller van de brief het niet tot zijn taak acht
tegenbewijzen te leveren tegen de 'BuHenkonstruktionen' wil hij
toch wel enige zakan openbaar maken.
Varvolgens worden de volgende punten aangehaald:
·- De 'bullen' weten niets van het doen en laten van de z.g.
illegale RAF-leden;
- De politie maakt gebruik van vervalste bewijsmiddelen om
het anti-Imperialistische verzet te breken;
· is waanzinnig, zij heeft niets
- De arrestatie van
van doen met het 'commando Gudrun Ensslin';
- Oe vingersporen die op de cacao-flessen werden aangetroffen
zijn daar door de politie op aangebracht;
heeft de tent die op de PO werd aangetroffen
niet gekocht, die werd door twee van ons' in het winkelcentrum
Paradeplatz te Mannheim aangeschaft;
- Er is geen sprake geweest van het gebruik van een motorfiets
inz. de aanslag op
- Het verschijnsel 'legale RAF' is een verzinsel van de politie,
gecreëerd om meer gelegenheld te hebben de
anti-imperialistische beweging in de BRD te criminaliseren
te".,inde zodoende meer grip op deze beweging te kunnen
verkrijgen.
Het overige deel van de tekst behelst de bekende propaganda
en kritiek op recente arrestaties.
Het technisch onden:oek heeft geen oversenkomsten kunnen
aantonen tussen deze brief en de claimbrieven inz. de aanslagen
op
en
Inhoudelijk gezien zijn er wat twijfels omtrent de authenticiteit
van de brief. Het is voor de RAF nietgebruikelijk dat zij vitspraken
doet over individuele personen in samenhang met daden
waarvan deze personen verdacht worden. Aan de andere kant
kan het schrijven ontstaan zijn uit de motivatie van illegalen,
de legalen uit de sfeer vafl criminalisering te houden om zo op
een intakte politieke achterban te kunnen blijven teruggrijpen.
Een achterban die de aleties van de illegalen voortdurend op
propagandistische en agitatorische wijze bij de bevolking dient
te verduidelijken.
Ook is de politieke toon in overeenstemming met het
ideologische concept van de RAF.
Het onden:oek inz. het in de brief beweerde wordt voortgezet.
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openbaar van·het terrorisme distantieerde, door de eerste
strafkamer van de Berlijnse rechtbank o.a. ter zake van gijzeling,
ontvoering, afpersing, geweldpleging contra leden van een
veiligheidsdienst, onbevoegd wapenbezit en lidmaatschap van
een criminele vereniging veroordeeld tot een gevangenisstraf
van 11 jaar en 2 maanden.
Het door
ingestelde beroep in cassatie werd op
1G-11-1981 verworpen, waarmee het vonnis bekrachtigd werd.
verblijft thans in de Berlijnse Moabit-gevangenis.

8. Onderzoek aanslag militaire trein te Niedersachsen

Op

124-1981 en aanslag hoogspanningsmasten te Rodenkirchen
Op 27-4-1981
In het kader van het onden:oek naar de daders van de aanslag
op een militaire trein van het Amerikaanse legerkorps dd.
12·4·1981 te Niedersachsen (zie JBT nr. 81-09/1- Buirenland
~nder C b~z. 31 an een aanslag op twee hoogspanningsmasten
m Rodenkrrchen dd. 27-4·1981 {zie dit joumaal onder FJ werden
In Bremen, Niedersachsen en Hessen op21-10·1981 op de
volgende adressen huiszoeking verricht:

-doorzocht.
Bij de huiszoekingen werden naast omvangrijk schriftelijk
materiaal o.a. een kwikzilverschakelaar, een elektrische kabel en
kleefband veiliggesteld.
Ad a. In de woning van
werden vier
legitimatiebewijzen en een identiteit:.bewijs ten name van
medewerkers van de 'landesverfassungsschutt Bremen'
aangetroffen. Deze bewijzen waren op 30-6-1981 biJ het
binnendringen van meerdere perso".,n in de door de LfV
te Bremen ontvreemd
gehuurde woning aan de
(zie dit journul onder G).
Ad b. Zîj worden er tevens van verdacht op 30-6-1981 een door
de 'landeaverfassungsschutz' gehuurde woning
binnengedroflgen te zijn (zie onder GJ.
Ad g. In de woning werden de volgende zaken veiliggesteld:
- verscheidene rollen kleefband;
- een beknopte !criminalistische handleiding 'Spuren im
Schlosz';
- een kopie van de 'Revolutionäre Zorn' nr. 3 van mei 1977;
- een kopie van de 'Revolutionära Zorn' nr. 7 van april1980;
- een technisch rapport van het BKA betreffende stuursloten;
- een kopie van de z.g. 'Kieinkriegsanleitung für Jederman' •
- rekeningen betreffende elektrisch toebehoren;
'
- negen velletjes voor een deel gebruikte z.g. doordrukletters;
- kopieën van de claimbrieven Inzake de aanslag op het
kantoor van de SPO te Frankfurt, de aanslag te Ramstein, de
aanslag althans poging daartoe op de Rheln·Main air-base en
de aanslag op generaa~ .. ____ ...
- diverse krantenknipsels i.v.m. bovengenoemde aanslagen en
- een brochure getiteld 'Die Praktileen des Verfassungsschutzes
am Blei$piel Hamburg'.
C. Iers terrorWm.

7. Vonnis
' in cassatieproces bevestigd
Op 13-lQ-1980 werd
die zich op
15-7-1980 tijden5 het z.g. Lorenz-Drenkmann-proces in het

1. Einde honger5taking
(zie ook JBT no. 81-10 11. Buitenland onder DJ
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