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1. Ontvoering von Am.rikoon•e ~ra11l re Veronaliralil d.d.
17·12·1981 doorRode Brlgede
Op donderdag 17-12-1981 werd de 50-jorlge Amerikaanse
uit zljn woning ontvoerd door laden van
generaal
de 'Rode Brigade' In Verona/ltell6. General Oooierwn Chef-Stel
voor Loglat;ek en Administratie ven het Navo-Hoofdkwartier
Zuid, dat In Verono geveetigd iL
Vier als werklieden geldede mannen waren in delale namiddag
de woning van de generaal met een amoea binnengedron~Jen.
Zij tloegen de generaal bewusteloot en bonden zijn echtgenote
eon handen en voeten en stopten haor een prop in de mond.
Generaal
werd in een hutkoffer geotopt en Yermoedelljk
in een b-lauto mMganomen.
Pu na vier uur wiot de echtgenote van de generaal mlddele
bonken tegen de muur de aandacht van de buren te trekken,
waarna de politie - d gealarmeerd. Nog dezelfde avond kwem
bij het kantoor van een peroburaau ta Milaan een anoniem
teleiOOngeap<lk binnen waarin werd medegedeeld det do 'Rode
Brigade' Nato-generaal
had ontvoerd an had
overgabracht naar een 'volkogavengenla'. Een uitgabruid
communlqua zoo """edig volgen, aldus de anonieme beller.
Op 19·12-1981 werd, na een talelonlacha aanwijzing aan het
Italiaanse panbureau Anca te Rome. In een afvalbek hot
beloofde communlque aangatroflen. In dit communique eiste de
•Rode Brig_.' de verentwoordelljkhe!d op voor de ontvoering
van generaal
• diezij aanmerktals een 'Yankee-zwijn', on
ve<klaart dat hij door een 'aoclalistioch volkstribunaal' zal
wordan berecht.
In het eommunlqua wordt de Nato algeochlldord als een
imperialistloch -rktulg van de Verenigde Statendeteen oorlog
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'Volkstribunaal' ter dood wee veroord..ad, op 6-7-1981
varmoord In een auto nabij Venet16 aangetroffen (Zie Journae/
Berlchtp..nng Terto<isma81.Q8, Btl. Al)
.&..n de hand van de Qetuigeverlc:laringen van de echtgenote ven
genereel
konden als - v a n de vermoedelijke daders
van da ontvoering worden geldentlliceerd:
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Beiden werden reedogazochtail vMdacht van andere
miedrijven welke door de 'Roda IJrlgado' werden opgeilat, zoals
de moord op de commandant der Carabinieri' a gepleegd eind
1980 en de ontvoering van de politicua
eerdor dit jaar.
Op23-12-1981 meldde het ANPdatbij hetkantoorvan hal

Raamweg 47 Den Haeg
Postbus 20304
2500 EH Dan Haag
Telefoon 070-76 99 11
Doorklaonummer 070·76 98 82
Telex 31152

Italiaanse peflibureeu ANCA te Beiroet een anoniem

JOURNAAL BERICHTGEVING
TERRORISME

•

3de jaargeng, no. 82·1

telefoon-ek waa ontvangen waarinwaomedegedeeld da1
genoraal
Inmiddels door aan 'Volkstribunaal' ter dood
was veroordeeld en da1 dit vonnialnmiddeil wu voltrokken. Het
lijk van
zou in een auto zljn achtergelaten. De onbekende
zal te bellen namens de 'Rode Brigade' van de RAF'.
Bij het alsluiten van dit Journaal op 23· 12· 1981 wao hat lijk vo n
de generaal echter nog niet gevonden.
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De volgende peroonen lijn opganomen in het

I. Binnenland
A. Vermoedelijke d - r van de u.nnbom te Zwolle ovarled..,
na overdoala haroine

bestand:

Op 24-9-1980 werd In een trein van de Nederlandse
Spoorwagon op hat stelion van ZWOlle aan weekendtas
aangetroffen wurin lich een gelmprovioaerde bom bevond. De

Halls vrijwel zeker del
betrokken/danwel de dader is
geweest ven de geplaatste bom in de trein van VIiasingen naar
Zwolle op 24·9·1980.

11. Buitenland
A. Rota Armee Fralrtlon

bom welke niet tot ontploffing kwa~~ wat verpakt In een

In Europa voorbereid. Verder worden alle communisten en
anti-imparlallstioche krachten van alle landen opgeroepen zich

te veranigen In de strijd tegen de Nato. Hoewel bij het
communique geen foto van de ontvoerde generaal was
bijgevoegd, wat In voorgaende gevallen wel ward gedaen,
wordt niet aan de authenticiteit van het communlque getwijfeld
gezie<l da gebruikte knotologle.
De bij deze ontvoering gebrolkla modue-operandllo door de
•Rode Brlf/HN reednerdtor gebruikt: Op 20-6-1981 ontvoerden
Sladen van de 'Rode Bri(IMiff vanuit zijn woning deltellaanse
fabrieksdirecteur
··Ook hierwaren de daders
onder een voorwendoel de woning binnengekomen en lieten zij
an diens kinderen geboeld en met
deiiChtgenote van
werd, nadathij dooreen
een prop in de mond achter.

.I

dagblad genaamd 'De Scheldabode'.
Deze krent wordt in VIJsalngen gedrukt en Yerspreid op
Walcheren. Onderzaak naar een mogelijkededer leverde
deotijds nleto op.
Zie Journaal Berichtgeving TerrOTisme nr. 80!121, 8/nnen/ond,
onder A.
Op 14-12-1980werd

1. Gerechtelijk onderzOek contr•
Zie ook JBT nr. 81-7. Bulten/a()d J, blz. 6.
Bij haareonhouding d.d.11·6-1981 te Parijswas
,In het bezit van een

varvatsf ttaUa•n• 'carta d'identita', voorzien van haar fo1o, ten
name ven:
In september 1981 overhandigde de Parijse politie aan de

te
Vllsolngen aangehouden ter zekevan overtreding van de
opiumwat.
bleek behalvedaverdovende middelen ook
In het bezit te zljn van een busje dat omwikkeld waa mettepa
waar aan de bovenzijde een aantalluciferkoppen uitstak.

verklaarde dat het om onschuldig vuurwerk ging. Daar hij een
nogallabieleindruk maakte werd aan het buoje verdllf geen

aandacht besteed.

Zwitserse embassade. als een gevonden voorwerp een
Zwitserse identiteitskaart ten name van:

De loto's op de Italiaanse en de Zwitserse identiteitskaart zijn
ktentiek.
Bij onderzoek bleet de Zwitserse ldentiteittduoart vals on qua
drukwart Identiek te zijn aan de volgende veiliggestelde
falsiflcaten:

Bij eon loter onderzoek bleek het buajo geen vuurwerk te
bevatten maar een geïmproviseerd explosief, bestaande uit z.g.
zeven-gatef\-okruid-en apljker•. Dit zeven-gaten-kruid bleek
sterke overeenkornat te vertonen met hat zeven-gaten-kruid
longetroffan In de getmprovlseerde bom gevonden in de train te
Zwolle.
dood longetroffen In zijn
0p3-11-1981 werd
woning. Doodsoorzaak bleek een overdosis heroïne te zijn.
Onderzoek In de woning Ingesteld door paraoneel van de
gemeentepolltie Vlisalngen, Zwolle en medewerkers van het
Gerachtelljk Laboratorium te Rij-ijk leverde een grote
hoeveelheld geimprovlaeerde explosieven op, alomede 2
zelfgemaakte pistolen. potten mat chemicalliln, draad en
ontstekers, zeven-geten-kruid en in aan schuur, behorende bij de
woning van da Ve<dachte, word nog een complete bom,
batterijen en pijp aangatroffen.
Tu1sen de bescheiden welke in de woning werden gevonden
bevond zlch een briefje met da lelcat'De bom In de treinparlec:t, hij la door sabotege niat afgegaan, daerom moet Ik geen
zelfmoord pfeg;en',
De kentlil voor het varvoerdlgen ven explosieven had
opgedaon In de technische bibliotheek te Vllaaingan.
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Op 23·9·1981 bepaalde het ~rense gerecht da1 de uitlevering van
aan de BRD rechtmatig is. De laatste on
hoogste instantie die in deze zaak de uiteindelijke uitspraak zal
doen is de Franse regering.
Op de dag van de uitspraak van de 'ch6mbre d'accuration de la
courd'appe/'glng
, in hongerstaking, waarmee zl)
trachtte door de hierdoor te verwachten alechte
gezondheidstoestand op vrije voeten te worden gesteld en
zodoende de uitlevering aan de BRD te verhinderen.
In deze opzet is zij kennelijk geslaagd want op 14·10·1!181
konden zii en
die
tegelijk met
. was aangehouden en vermoedelijk van
dezelfde tactiek gebruik heeft gemaakt, de gevangenis verlaten.
, zal in Frankrijk wordan vervolgd voor het gebruik
maken van valse identiteitspapieren en het overtreden van de
vreemdelingenwetgeving.
Van
en
ontbreekt seden hun vrijlating elk
spoor.

a.

Armeens terr-me
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1. Bomaansl11g Britse Consulaat ta Hamburg op 24·11-1981
Op 24·11·1981 werd een bomaanslag gepleegd op het Britu
consulaat te HambtJrg. Het geimproviuerdeexplosiefwas voor
een ingang In de nabijheid van de werkkamer van de consul
geplaatst. Op het lijdstipvan de aanslag weren de Britse
ambassadeur en de consul-ge11ereel in het gebouw aanwezig.
Hun aanwezigheid was maar bij woinig mensen betcend. Bij do
aanslag word niemand gewond. Het explosief was verpakt in
een bruine reistas. Na onderzoek bleek de bom te hebben
bestaan uit een gasfles van 11 kg. Voor de ontbranding diende
een 4.5 voh batterij. een tijdontsteker en als lont een koperdraad
met bruine Isolering.
Over de makelij van het eigenlijke ontstelcingsmechanisme Is tot
nu toe nog niets bekend. Doordat de springlading grotendeels
ontplofte en verbrandde, ontstond geringe schade.
De mogelijkheid. dat de aanslag tegen de ambessadeur zelf was
gericht, werd na latere const•ering uitgesloten. Het onderzoek
duurt voort.

2. Bom.,nslag ggbouw Britse strljókrechten te Harford op

Ge~Mve/Zwitserland

25-17-1981

Op 19-12-1981 werd

Op 25-1 H981explodaarde op het terrein van da
Merfield-berakken te Herford, waar Britse militairen zijn
gelegerd. voor een woon/slaapverblijf van een soldaat een bom.
Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor.. Door de explosie
werden 9 ruften en een deel van het dak vernield.
Vast Is komen te staan dat de daders door een van te voren
gemaakt gat in een hek van iJzergaas op het kazerneterrein zijn
gekomen. Van de daders ontbreekt verder elk spoor.
Na een eerste onderzoek bleek dat het explosief bestond uit een
metalen ben:rinejerrycan, gevuld met de springstof 'petn•. Of er
nog andere eoorten gebruikt zijn zullen verdere onderzoeken
moeten uitwijzen.

2. Kortstondige bezetting van kantoor 'Swisssir'tl Parijs d.d.
15·12·1981

Op dinsdag 15-12-1981 werd het kantoor van 'Swissalr' te Parijs
van 10.15tot uur 12.25 bezet door een achttalleden ven
'Liberatlon Armenienne~. Door de bezetters werden affichu
aangeplakt en een persverklaring afgegeven, waari11 de vrijlating
werd geëist van
, tegen wie die dag in Genève het stullfptoces
was begonnen in verblind met de moord op de secretaris van de
Turkse Consul d.d. 9-6-1981 (zie ook voorgaand bericht!
Door de bezette,.. werden geen bedreigingen geuit. noch op
enige andere wijze geweld aangewend. Daat door de directie
van 'Swissair' geen aangifte werd gedaan, konden de bezetters
om 12.25 uur ongehinderd vertrekken.
.
·/Frankrijk.
zou bi) deze bezetting de lelding hebben gehad. De namen van
de overige bezetten~ lijn onbekend. 'Liberation Armenienne',
waarvan
de voorzitter Ie. demonstreerde op
27-9·1981 in Parijs naar aanlelding ven de aanhouding van de
bezettors van hetlurkse Consulaat-Genaraal te Parijs op
24·9-1981 (Zie Journeal Berichtgeving Terrorilme 81·12 Btl. 86.).

3. Aonhouding van zich-noemende

lid

ASALA. op vliegveld Orty d.d. 14-17-1981
In aansluiting op het bericht In het Journaal Berichlge~ing
Terrorisme 81-12, 811. A3, ken nog worden medegedeeld dat
betrokkene bij verhoor heeft verklaard dat zijn juiste
Turkije. Betrokkene gaftoe dat hij lid wes van ASAIA
maar ontkende belroleken te zijn geweest bij aanslogen welke

door dere organiAtie zijn gepleegd en opge-êist. Bij ondenoek
konden hiervoor ook geen aanwijzingen worden verzameld. Oe
confrontatie, welke werd gehouden naar aanleidiniJ van de
aanolegopdaTurksediplomaatd.d. 25·10·1981 teRome !Zie
Journaal Berichtgeving Te"orisme 81·12 Btl. A2) had een
negatief resultaat.
, werd
nadet nlj door een rechtbank In Parijs was veroordeeld tot een
maand gevangenisstraf voorwaardelijk, op 8-12·1981 uit
Fr1nk.rijk verwijderd.

Behoudens
werd ook de 37·jartge van Iraanse afkomst
zijnde onderhuurder
in de woning
eangehoudan.

c.~ers-n.n..

1. Moord op Socrataris van de Turkse C<>nsul te
, die op9·6·1981 te Genève werd
aangehouden als verdacht van de moord op de secretaris van de
Turkse Consul diezeWde dag in Genève gepleegd (Zie Journaal
Berichtgeving Terrorisme 81..()7, Brl. El, en 81·08, Brl 8), 811 BI.
door de Rechtbank te Genève schuldig bevonden aan moord en
veroordeeldtoteen gevangenisstrafvan 15 jaar.
Nog dezelfde dag gaf ASALA In Belroet een persverklaring uit,
waarin Zwn:serse ~regeringse en zakenbelangen' met aanslagen
werden bedreigd lndian
niet binne11 aen week
ward vrijgelaten
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werd in 19651id van de uiterst rechtse 'Nationsle PsrttJi
Deurrchl•nds' de NPD, en in 1971 werd hij alo zijnde te radicaal
uit de NPO gestoten. In deze periode organiseerde hij
vechtpartijen tegen marxistische groeperingen.
Bulten het partijwerk hield
zie~ bezig bezig met hot
uitgeven van het voertiendaagse tl)dschrift'Der Bayerlsohe
Löwe' en had zich In dit verbend de titel ven 'haupi$Chriftleitar',
een titel die sedert 1945 als te belast voor de functie van
hoofdredacteur bij de serieuze media niet meer gebrufkt wordt,
toebedeeld.
In 1975 trachtte
zo'n 30 splintergroepjes met
extreem~rechtse ideeën onder één dak te brengen. Hij lanceerde
kreten ala: 'Buitenlanders eruit'~ 'Oe muur moet wog· en: ·Geen
.. sex In de scholen·.
In 1976 organiseerde hij een demonstratie voor het
geboortehui a van Hitler, hetgeen tot gevolg had dat hij een
• ebsoluut inroloverbod voor Ooitenrijk kreeg. Bi) de begrafenis
van
) die bij oen poging wapensta
!f~okkelen twee politiemannen doodschoot, twee anderen
·
stige verwondingen toebracht en vervolgens zich zelf van het
... an beroofde (Zie JBT nr. 81.02. 11 Bulttmland sprak
een grafrede uit waarin hij
een martelaar voor de
goede zaak noemde.
'De dood voor het vaderland is de eeuwige verering waard'.

n

Na zijn uittreden uit de NPD richtte
In ~etzelfda jaar te
Krefald de •Partel der Arbeir op. In 1976 kreeg deze pertij haar
huidige benaming: 'Volkssozialistische Bewegung
Deutrchlands'IVSBDI, waarvan het ladenaantal momenteel
wordt geschat op 200. De meeste activ~elt wordt ontplooid in
München en Frankfurt. Oe VSBD heeft ook een jeugdorganisatie
het 'Junge Fron( genaamd. De VSBD zegt te strijden voor een
radlcaal democratisch anti-imperialistische staat op Duitse
bodem en grijpt politiek-theoretisch terug op de nooit aan de
macht gekomen linkervleugel van Hitiers NDSAP. Tevens ateat
een herziening van de processen van Neurenberg op het
programma. De Partij is overigens niet verboden in de BRD.

In 1980 waren de Britse en Amerikaanse strijdkrachten in
West-Duitsland regelmatig doelwit voor aanslagen,
bedrelgingen en andere acties. Deels had de IRA in
schriftelijke/telefonische claim a de verantwoording op zich
genomen. Bij het grootste deel van de acties op de Britse
strijdkrachten echter zijn de daders nog onbekend.
Claims
a. In een bekendmaking door een vertegenwoordiger van de
· lrish Rt~publlcan Socialist Party' (IRSP), op 25·11-1981
telefonisch ontvangen bij BBC·Bellest, werd medegedeeld dat
het •Ierse Nationale 8ewijdingsleger' (I NLA) de
verantwoordel.jkhekl voor de bemaonslagen te Hamburg en
Herford opeiste. Verklaard werd dat 'vrijwilligers' van het
IN LA-commando na hun acties veilig 'op hun basis' waren
teruggekeerd. Het 2:0uden de eerste ter'roriiltische acties van het
IN LA op het voeteland van Europa zijn. Het IN LA vermoordde
twee jaar geleden de conservatieve afgevaardigde
door middel van een bomaanslag.
Het IN LA. opg<~richt in 1974 als militante afdeling van de IR SP,
strijdt voor hereniging van Ierland an Is radicaler dan het grotera
le111e Republikeinse Leger IRA.
b. Op 1·12·1981 ontvingen zowel OPA (persbureau) Hamburg
als de redactie van het 'Hamburger Abentblatt' een claimbrief
voor do aanslag op hot Britse Consulaat te Hamburg. Beide zijn
identiek. De fn handschrift geadresseerde enveloppe van de
door het avondblad ontvangen brief wH voor>ien van een
pootstempel met: '30·11·81/pOstamt 3 Hamburg'.
De enveloppe van de andere brief I& niet meer te achterhaten. In
de brieven Is geen groepering met name genoemd.
Eerst• conclusie
Do uitvoering van de claimbrieven duldt, behoudens een
crimineel~tachniseh onderzoek, voor wat betreft de bewoording
op afkoml1 uit het milieu van de RAF. Opmerkatl)k is de
aanwijzing ven nieuwe gronden voor rechtstreekse actin uit de
RAF-scene legen Britse objecten en belangrijka personen.
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behoorde tot de in 1980 verboden
'W•hrsportsgruppe Hoffman'. Hijwaadoor
met
ongeveer 15 andere wehraport·leden naarlibanon gestuurd om
•ar in een Palestijns kamp even bulten Beiroet een
) ~rril••opleiding te volgen, onder de code-naam 'SAVAL'. Na
enige tijd de trainingen in het kamp gevolgd te hebben
deserteerde hij samen met de 23-jarige
en de
eveneens 23-)arige
uit de gelederen van
varklaarde dat hij de opleiding idioot en
moordend vond.
-rd evenals
·.die op
26·10..1981 tol16 maanden gevangenisstraf werd veroordeeld
t.z.v. het kalken van nazi-leuzen en het uitdelen van
neo-nazi-vlugschriften, gehoord als getuige i charge In het
proces tegen
in vetband met diens aandeel in de
moord op Shlomo Lewin en zl)n levensgezellin te Erlangen. Zie
JBT nr. 81-02 Buitenland 11. A.
Inmiddels ia gebleken dat de in de woning van
aangetroffen bril het eigendom is van de vriendin van

Van
is bekend dat hij enige tijd in Frankrijk In
een Neo-nazl~kamp in Normandiê ondergedoken is geweest.
Enige tijd voor zijn dood WH hij nog te bewonderen In hal Duitoe
televisie programma 'Monitor' dal gewijd was aan het
nleuw-netlonaalsocialisme. Tijdens dit interview introduceerde
hij zich met: 'Meine Name opielt ketne Rolle, ich bin
Natlonaleozialist'.

no.l2-1

Achtergrond
Tijdens het onderzoek naar de handel en wandel van twee van
de biJ het Incident te München betrokken penlonen had de politie
de aanwijzing gekregen dat het vijtt.l zich die bewuste avond op
weg zou begeven naar Rennerodom aldear een bankoverval te
plegen.
Op 23·9-1981 was de 'Sparkasse' van Renneroei al eens
overvallen. Van het plegen van deze overval worden
en
ernstig verdacht.
Eveneens wordt dit tweetal ervan verdacht samen met de
rechtsextremisten

te behoren tot een
groepering dielichten doel hoeft gesteld geldmiddelen an
wapens te bemachtigen ten behoeve van de realisering van het
rechtsextremistische ideaal.
Ook het echtpaar
en
wordt ervan verdacht
oen aandeel te hebben gehad in de overval op de 'Sperkasse' te
Rennarod d.d. 23·9-1981.

Op 22·10.1981 deed een speciaal teaiTI van de Rijkswacht ven
België op verzoele van de Duitse Justitie een Inval in de woning
van de als rechts-extreem bekend staande
aan de
Baarle Frankrijkstraat 10 te St. Martena-Latem IDistr. Gent).
In de woning werden behoudens
aangehouden:
Het echtpeer
.
Aanvankelijk
ontkende
elke ralatle m.b.t. de vier Dultoers. Na het
aantreffen van zijn naam in een zakboekje van één.van de vier
verklaarde hij dat hl) samen met de Belg
de
Duitsers vanuit Frankrijk naar België had gebracht.
De Ot.~itse autoriteiten hebben in verband met hun aandeel in de
overval op de Sperlesase te Rennerod d.d. 23-9·1981, om de
uitlevering van het echtpaar
en
veuocht.
De andere :ri;n inmiddels op vrije voeten geatetd.

ABnhouding ven de r«htseKtremist
e Parijs
0p7-11-1981 werd doFransman
} te Parijs eengohouden in verband mat het feit dat ~ij
verdacht wordt van het aan de groep van recht&extremisten
rond
•
en
,, verstrakken van de wapens
en explosieven~ welke na de schietpartij te München d.d.
20· 10·1981 werden velliggesteld.
Bij oen huiozoeking In de woning van
op24·10·1981 te
Parijs werd een grote hoeveelheid wapens en springstoffen
gevonden. Ook werd propagandameterjul bestemd voor
verzending naar Duitsland aangetroffen.
G. Overval opmunhledepotin Folx Arligeop22·11·19e1
(MoiiVIIIMI\tArmHAutonome d1nterwntlonl

Op 22·11 ~ 1981 h&eft een groepvan tien gemaskerde en
bewapende personen een wapendepot van de Franse
krijgsmacht overvallen. De overval speelde zich al In de
Zuid-Franse plaats Foi~ in hst departement Arlège. De daders
vertrokken met medeneming van vier machinegeweren,
ongeveer honderd machinepistolen, een tot 11u toe onbekend
aantal geweren en de hierbij behorende munitie.
Bij de plaatselijke pers heeft de organisaUa 'Mouvem6nt Arm!M
Autonoms d'lntarvention' telefonisch de verantwoordelijkheid
voor de overval opgeêiot.
De genoemde organisatie is een sub--organisatie van de als
extremistisch links bekend staande organisatie NAPAP (NoyauK
Armés pour I'Auronom~ Populaire).
Zie J.B.T. nr. 80.08. 11 Buitonland B.
Rectificamtop bericht JBT nr. 80..()8, 11 Bulren/end B.
In het aangehaalde bericht werd da afkorting NAPAP or.juist
weergegeven. Noy&ux Armés pout rAutonomie PopuiBire is de
juiste benaming.
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Naast de beoordeling van de Britse politiek Isituatie IRA/INLA.
bestrijding van verzetsorganisaties in Wast-Europa en
daarbuiten) als op zich zelfstaand doel, komt in de claimbrief
voornamelijk de verbinding van deze politiek met het z.g.
US-Imperialisme, waartegen de aanslagen van de RAF en
daarmee verwante groeperingen tot nu toe gericht waren, tot
uiting.
Deze tlouding van de RAF c.q. doet vermoeden dat hun
aanslagen eveneens gericht kunnen zijn op personen die deze
Britse politiektot uitvOer brengen, voornamelijk op hetterrein
van het Britse leger/NATO.

Lsstsre conclusie
Welke groeperingen de aanslagen gepleegd tlebben is
vooralsnog niet duidelijk. Op grond van de claimbrief en de
gebruikte middelen zou de aanslag te Hamburg toege$Chreven
kunnen worden aan een Duitse terroristische groepering uit het
RAF-milieu. Daarentegen lijkt, door de manier van uitvoering, de
aanslag te Herford gepleegd te kunnen zijn door de IRAJIN LA.
Het Is een open v-caag of de aanslagen toevallig
tegelijkertijd plaatsvonden, of gecoördineerd waren.
Op 3·12-1981 zijn ook kopieên van de claimbrief binnengekomen bij de 'Frankfurter Rundschau'te Frankfurt/M, en de
Süddeut$Chen Zeitung' te Münctlen.

D. Arabitch terrorisme
1. Moord op de Syriër
op
21-11·1981 te Barcelona (Spanje)
0p21-11·1981 werddestaatloze
.van
Syri$Cheafkomst, geboren op 15-7·1941 te Homs (Syriê), voor
zijn b1.1reau te Barcelona dood aangetroffen.
Hij was met twee sçhoten uit een pistool, kaliber 7,5 mm, door
zijn hoofd geschoten. Hetslachtoffer waslid van de.
m0$lemsekte •SURITA' en van 1977 tot 1979 voorzitter van het
lslamiti$Che Centrum (de Jslamitisctle Centrumpartij) te Grenada
(Spanje). Bij de redactie van tiet dagblad 'El Pais' en bij de
nationale Spaanse radia-omroep te Barcelona kwamen
telefoontjes binnen waarin meerdere personen die zich als
'Mohammedaanse Broeders' aanduidden, verklaarden dat
door personeel van de Syrische Ambassade is
vermoord.
De Spaanse veiligheidsdiensten nemen aan dat
vermoord is omdat tlij een tegenstander van de Syrische
regering was.
Qe vermoorde zou lid en functionaris van de Syrische
Moslam broederschap' zijn geweest, welke bfoederschap sedert
lêlnge tijd in een gespannen verhouding staat tot de in Syrië
heersende • Bllethpartif. Sedert de Syrische regering in 1979 in
de gehele wereld de strijd tegen de 'Moslem broederschap' heeft
aangekondigd, zijn in ver$Ctlillende landen functionarissen van
deze geloofsgemeensctlap vermoord.
In Duitsland geldt de directeur van tiet Islamitische Centrum (de
Islamitische Centrumpartij) te Aken, dr.
• als de
persoon die het meeste gevaar loopt, Zijn echtgenote werd op
17-3·1981 vermoord (Zie JBT no. 81/4. Buitenland E, blz. 3).
De moord op
bevestigt dat vertegenwoordigers van
de' MoslembroederschBp', waar ook ter wereld, ernstig gevaar
lopen. Voor bovenstaande moord te Barcelona zoo een Syrische
Commando !eenheid) verentwoordelijk zijn.
Sedert 1979 voert de Syrische :Moslembroederschap' een oorlog
togen tiet regime in Damascus.
De Syrlsctle regering stelt de 'Moslembroed8rst:hap'
verantwoordelijk voor onderstaande aanslagen:
juni 1979; aanslag op een auto met leerling-officieren van het
Syrisctle leger, waarbij 32 militairen omkwamen;
1979-1980: subversieve activiteiten in de Noord-Syrische
steden, Aleppo, Hama en Homs;
17-8-1981: bomexplosie In de buurtvan de presidentiëlewoning
van het staatshoofd
• waarbij 3 doden vielen;
2-9-1981: bomexpklsie ineen bij hetgebouwvan de Syrische
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luchtmachtte Damascus geparkeerde auto. Hierbij vielen 20
doden en 30 gewonden.
begin okt. 1981: aanslag op een gebouw in Damascus waar
Russische adviseurs wonen. Bij de aanslag werden 2 personen
gedood en verscheidene gewond;
29-11-1981: bomexplosie in een auto die geparkeerd stond in
een drukke winkelstraat in de Ezbekieh-wijk in de buurt van een
recruteringsbureau van het Syrische leger te Damascus. Bij de
aanslag vielen 64 doden en 135 gewonden. Het dodencijfer zou
inmiddels de 100 hebben bereikt.
Zowel 'Het Front voor de Bevrijding van Libanon van
Vreemdelingen' als de Syrische 'Moslembroederschap' hebben
de verantwoordelijkheid opgeëist voor deze aanslag.

2. Bomaanslagen op"" Nederlends verkeersvliegtuig op de
luchthaven van Cairo (Egypte) op 13-10-1981
Op 13-10·1981, omstreeks 14.00 uur, lokale tijd deden zich op het
platform van de luchthaven van Cairo, alwaar kort tevoren een
Boeing 737-200 van de Luchtvaartmaatschappij 'Transavia
Holland BV', voorzien van de registratie PH-TVC. geland was.
twee explosies voor. Het vliegtuig dat voor langere tijd door
Transavis Holland BV was verhuurd aan de Maltese
Luchtvaartmaatsctlappij 'Air Malta Companv Limited' (gevestigd
op de luchttieven Luqa te Malta), had een zeskoppige
bemanning, 97 passagiers en voerde op bovengenoemde dat1.1m
de vlucht uit van Malta naar Cairo (vluchtnummer KM -122). Het
vliegtuig vertrok vanaf de Maltese luchthaven met een
vertraging van 25 minuten, welke vertraging werd veroorzaakt
door de passagiers op de luchthaven van Malta.
Ten gevolge van de bomexplosies werd een belader werkzaam
bij de Egyptische luchtvaartmaatschappij 'Egypt Air', genaamd
. gedood, terwijl 12 personen onder wie
sales-officer voor Air Malta Co. Ltd. te Cairo, werden
gewond. Onder de bemanningsleden en passagiers vielen geen
slachtoffers. Het vl fegtuig werd zwaar beschadigd aan de rechter
motor. onderzijde staartstuk, staartstuk, rechter vleugel en de
cabine. Volgens mededeling van 'Transavia Holland
bedraagt de totale schade ongeveer 3.500.000 Amerikaanse
dollars. Voorts \Nerd een krater met een diameter van circa 40
centimeter en een diepte van ongeveer 16 centimeter geslagen
in het van zogenaamd kiezelbeton geconstrueerde platform van
het vliegveld, terwijl twee bagagèwagens en een partij bagage
dat zictl op het platform bevond, werden vernield.
Naar aanlelding van het bovenstaande ward door een tweetal
functionarissen van de Dienst Luchtvaart van het Korps
Rijkspolitie, een onderzoek ingesteld oP de luchthaven te Cairo.
Aan de hand van afgelegde verklaringen en eigen bevindingen,
kwam het Nederlandse onderzoekingsteam tot de voorlo:>ige
conclusies:

ev·

de explosieven zijn vermoedelijk te Tripoli of Malta aan boord
van het vliegtuig gebracht, hetgeen kan worden geconcludeerd
uit het feit dat:

a. de veiligheidsmaatregelen op de luchthaven te Tripoll goed
waren tot het moment dat de passagiers hun bagage incheckten,
en tiet daarna mogelijk was om van alles tussen de bagage of in
de bagage te stoppen;

b. vanaf Tripoli's luchthaven ook onbegeleide bagage werd
medegenomen, hetgeen eveneens van toepassing is op de
luchthaven van Malta; en

c het vrijwel zeker is dat de explosieven niet op het vliegveld
van Cairo tussen de bagage waren geplaatst. omdat er op
13-10-1981 extra veiligheidsmaatregelen getroffen waren in
verband met de verkiezing van de opvolger van wijlen president
Sa dat.
3. Geplande moordaanslag op

·, leider 'Moslim
Broederschap' in Duitsland (Zie ook Journaal Berichtgeving
Terrorisme nr. Bt-04, Btl. onder EJ.
Vernomen werd dat een Syrisch commando onderweg zou zijn
naat de Bondsrepubliek om een moordaanslag te plegen op Dr.
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·.oud 53 jaar. wonende te Aken.
is directeurvan
het Islamitisch Centrum aldaar en tevens leider van de •Moslim
broederschap' in Duitsland. Voorheen bekleedde Dr.
reen
belangrijke functie In deze beweging in Syrië.
De 'Moslim broederschap' streeft de vestiging na van een
Islamitische staat op ba& is van de Koran in Syrië en in andere
Arabische staten. In praktisch alle Arabische Staten zijn
afdelingen van de 'Moslim broederschap' te vinden; de daders
van de moord op president Sa dat van Egypte behoren eveneens
tot deze beweging. In Syrië bestaat reeds jarenlang een
gespannen verhouding tussen de' Moslim broedflrschap' en de
'&arhparri/ welke in Syrië het bewind in handen heeft.
In 1979 overviel een commando van de 'Moslim broederschap'
een militair opleidingsinstuut te Aleppo/Syrië, waarbij 70
toekomstige officieren werden gedood. Het Syrische bewind
veridaarde toen openlijk de oorlog aan de' Moslim
broederschap.
In juli 1980werdentwee 'Moslim broeders'vermoord n.l. de
vroegere Syrische premier
, die was uitgeweken naar
Europa, en de Syrische dissident,
, die in
Jordanië woonde. Beide moorden werden begaan door Syrische
commando's.
staat al ge rui me tijd op de'dodenlijst' van de Syrische
geheime dienst. In 1979 werd in Frankrijk een vlugschrift
aangetroffen waarin
als verrader werd aangemerkt.
In oktober 1980 ontvingen de Duitse autoriteiten de
waarschuwing dat Syrische commando's op weg waren naar de
Bondsrepubliek met het doel' Moslim broeder!/ terecht te
stellen. Ook hierbij werd de naam
genoemd.
Op 17-3-1961 werd de echtgenote van Dr.
~in haar woning te Aken
vermoord. Dr.
was niet in de woning aanwezig.
Aangenomen mag worden dat de aanslag in feitetegen zijn
persoon was gericht.
E. Palestijns tenorisme
1. Moord op Weens gemeenteraadslid
r, gepleegd te
Wenen dd. 1-5-1981 en aanslag op Joodse Synagoge te Wenen
dd. 29-8-1981, beide opge~ist door 'Al Assifah'. (Vervolg op
berichten in Journaals Berichtgeving Terrorisme nr. 81-06, Btl.
A; nr. 81-10, Btl. 8; en nr. 81-11, Btf. C.}
Naar aanleiding van de onderzoeken inzake de in aanhef
genoemde terroristische aanslagen werd op 28-10-1981 in zijn
woning te Salzburg/Oostenrijk de Jordaanse onderdaan

/"'<. ·

(Jordanië) aangehouden. Bij huiszoeking in zijn woning werden
o.a. aangetroffen en in beslag genomen:
- 2 machinepistolen, merk Kalaschnikow;
- 4 machinepistolen MP 63 (Pools fabrikaat);
- 9 pistolen, waarvan 3 van het merk Makarow;
- 700 patronen, waarvan 250 voor de Makarow;
- 12 handgranaten;
- .5 kg springstof;
-·een hoeveelheid patroonhulzen;
- 1 magazijn met op de onderkant de tekst 'Made in Spa in';
- verschillende paspoorten en andere identiteitspapieren.
wordt ervan verdacht de opdrachtgever te zijn van de
moord op gemeenteraadslid
en van de aanslag op de
Joodse synagoge te Wenen. Tweevan de bij
aangetroffen paspoorten staan op naam van
·-,dieop29-8-1981 direct na de
aanslag op de synagoge te Wenen werden aangehouden.
en
hadden eerder bij hun verhoor verklaard dat zij hun
identiteitspapieren vóór de aanslag aan hun opdrachtgever in
bewaring hadden gegeven. Zoals reeds in voorgaand journaal
werd vermeld heeft
, die sinds 1979 in Wenen verbleef,
bekend dat hij ook de moord op
heeft gepleegd. De
in de woning van·
gevonden papieren en wapens wijzen
erop dat er plannen waren voor verdere terroristische acties in
Oostenrijk.
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2. Libisch vliegwig gekaapt op 7-12·1981 door leden van de 'Al
Amal' beweging
Opeenvluchtvan Zürich naar Tripoli werd op 7-12-1981 een
toestel van 'Lybian Arab Airways' boven Italië gekaapt. In het
vliegtuig, een Boeing 727, bevonden zich 37 passagiers en 5
bemanningsleden. Oe drie kapers dwongen de piloot naar
Beiroet te vliegen, waar de leider van de kapers zich bekend
maakte als
en eiste bekend te worden gemaakt met het
lot van de geestelijk leider
r, die in 1978
tijdens een bezoek aan Lybië verdween. Nadat de autoriteiten
hadden geweigerd de kapers van brandstof en voedsel te
voortien, hadden ongeveer 100 leden van 'A/Amaf de
passagiers van een vliegtuig van 'Middle Eest Airlines', die uit
Londen op het vliegveld van Beiroet waren aangekomen,
gegijzeld om de autoriteiten te dwingen brandstof en voedsel
aan boord van het Lybische toestel te brengen. Nadat aan deze
eis door de autoriteiten was voldaan, vertrok het toestel van het
vliegveld van Beiroet en landde het achtereenvolgens te Athene,
Rome, Beiroet, Teheran en ten slotte Beiroet. waar de kapers
zich overgaven.
'Al Amsf is een beweging van Sji'itische moslims in Libanon en
heeft onder andere de verantwoordelijkheid opgeëist voor de
moord op de directeur van het PLO-bureau
·,d.d.
1-6-1981 te Brussel (ZieJourna<J/ Berichtgeving Terrorisme
81-07. Btl. onderJ). 'AIAmaf is vermoedelijkook
verantwoordelijk voor de bomaanslagen, die in september 1981
in Libanon zijn gepleegd door het 'Front voorde bevrijding van
Libanon van buitenlanders'. Bij deze bomaanslagen zijn vele
doden en gewonden gevallen.

f. Neo-nazi's in vuurgevecht met de polltie In een bultenwijk

van München
Op 20-10-1981 vond er in de avonduren in een buitenwijk van
München een vuurgevecht plaats tussen vijf met hun auto
klemgereden jeugdige neo-nazi's te weten:

en de politie, waarbij een politieman zwaar werd gewond en
twee neo-nazi's
en
, aan de
verwondingen overleden.
Al enige tijd had de politie de woning van
(n.g.o.l onder observatie in verband met het feit dat de politie del
aanwijzing had gekregen dat het vijftal de bewuste avond
mogelijk een bankoverval zou plegen te Rennerod, toen zij
com;tateerde dat enige personen een auto laadden met wapens.
Besloten werd in verband met gevaar voor de omwonenden pas
in een buitenwijk van München tot aanhouding over te gaan.
Uiteindelijk gelukte het, nadat de achtervolgde auto :cich enkele
malen had 'los' gereden, de auto klem te rijden. Twee van de
inzittenden gaven gehoor aan de sommatie om met hoog
geheven armen uit de auto te komen. Een van de overigen zag
echter kans een handgranaat uit de auto te werpen. Doordat een
van de politiemannen de granaat onder een auto wist te werken
ontstond er betrekkeHjk weinig schade. In het hierop volgende
vuurgevecht werd één politieman door de borst geschoten,
waarbij een long werd doorboord, en kwamen twee neo-nazi's
om het leven. Oe politieman werd in zorgwekkende toestand in
een ziekenhuis opgenomen. De drie overgebleven
rechts-e;xtremisten werden aangehouden. Na de schietpartij
werden in de auto zeven handgranaten, twee rookbommen, een
geweer, een jachtgeweer, drie machinepistolen, een revolver
merk.: Smith 8t Wesson, munitie en tn~angasgranaten
aangetroffen. Later op de avond werd
aangehouden. In
de bij zijn woning behorende garage werden elf staven dynamiet
en een hoeveelheid munitie gevonden. Het was al enige tijd
bekend dat de woning van
een trefpunt voor
recht&·extremisten was.
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