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Op 17-12-1981 word de Nav~eneroal
door
de ltaliaanu Rode Brigadesin Verona ontvoerd lzle on<Mr 81}.

no.12-2

- Op 11-1t-t981 kwom er bij het hoofd ven het parket te
Lüneburg een dreigbrief binnen met de kop 'Rocho für den
Mordan Lembke'.

Centnlle Racbercbe

- Op 12·11·1981 ontving do 'Frankfurter Nachtausgabe' een
dreigtelefoontje ven een zich '5. Kolonne der Bvndeswehr'
noemende groepering wearin er bij de bond1l1118ring op
.,ngedrongen wordt alle buitenlandera uit de BRD te
verwijderen. Wanneer de bondaregering niet reegeen zullen In
de periode van 22 decomber tot 26 december in de steden
Hambt.lrg, Bonn en Frankfurt de wapens gehanteerd worden,
aldus de anonieme rechtse><tremist.
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In dezelfde pariode werden door de VSBD pamfiotten verspreid
dlo opriepen tot een demonstratie te houden op 28-11-198t te
Osnabt'üclr..

H. llednolfltneen en oeitiltie van de lljcle
Rtchtuxtnmlotlecht - r i n g ' " '

v..,

Op 20-11-1981 ontving her stadsb..tuur ven Frankfurtem Main
oen brief ondertekend door de 'K.mpfgrup,w Kurt Wolfgram'.
De inhoud van de brief heeft betrekking op de schierpartij te
München dd. 20.10-1981, waarbij
en
_ door politievuur dodelijk gotroffen werden on twee
uitre--rechtse geestverwanten gewond rookten (Zie JBT 81-11}.
Te'V'eos wordt In de brief çommenta•r geleverd op de aanhouding
van de voorritter van de 'VolkiSoclallstlsche Bewegung
Deutachlands' IVSBDI, Friedhelm Butlse en wordt er opgeroepen
tot strijd tegen do 'Beeotzerknedlte'.

Op 3-11-1981 was door de 'Frankfurter Rundsc:hou' al oen
pamflet ontvangen van d8 #Ksmptgruppe Wollgram', waarin
•-•-•- aldua wordt verwoord: 'Systoembandieten echieten
vrljheldatrljdors neer.
en
lijn door
de 'verfassungsschutz~ door .." list in de val galokt en
doodgeschoten. Met dergeliJke methoden tracht men de
nationale stromingen te liquk1eren.•
Oe brief eindigt met de mededeling dat de 'K•mpfgruppe
Wolfgram' nog vutberaden strijders unnaemt en is
ondertekend mot 'Kampfgruppe KW'.

De laatste weken neemt de agitatie uil nachte><tremistlscha
kringen toe.
Diverse inlltetlineen ontvingen dreigbrieven en anonieme
telafoni•che bedreigingen.

- Op 23-10-1981 oorving do redactie van 'BIIcl' aan dreigbrief
gerichttegen de Beierse mlnlater van Binnenlandse zaken
Tandlor.
De afzender van de brief duldde zichzelf aan met:
'Widorstondobewegung-Devtsr:llo Voltsfront-Jagdkommando

Evalulllie
Hetgrote aantal benamingen waarvan de rechtsextremisten de
afgelopen pariode gebruik hebben gemaakt doet vermoeden
dat het aantal neo-nazi•a groeiende ia. Maar gezien het feit dat
behoudene de VSBD de genoemde groeperingen nog niet
eerder In het daglichtlijn getntden lijkt het erop dat individuen
of een kleine groep uit de rechtsextremistische wereld door he.
gebruik ven allerhande fantaaiebenamingen de Indruk wiUin
wekken van het beataan ven Ulloze rechtH groeperingen.

Bulletin
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11. Buitenland
A. Rota Alm. . Fralltion

l 8omMnolagopvtlegveld'Betl0-'on'TeiAvhrd.cL2&-6-117tl.
Op 25-5-1976 arriveerde op het vliegveld 'Ben Goerion' te Tel
Aviv vanuit Wenen een Duitsaptekende man, die in bezit was
van 3 koffers. Toen bij cantrota een van deze koffers -rd
geopend, volgde een e~plosie waarbij bedoelde reiziger en een
vrouweli.flc.e beveifigingsbeambte werden gedood en een tiental
peraonan werd gewond. In oen van de andere twee koffers
werden eveneens explosieven aangetroffen.
De Duitesprekende man~ die reisde op Hn Nederlandt
paspoort ten name van
'·werd geïdendficeerd als
,
, van wie bekend was dat hij
contacten had in liniesextremistische kringen.
Bij onderzoek bleek dat
in Wenen, voor zijn vertrek
naar lsraêl, contact heeft gehad met een tich noemende
:, wonende in
Bagdad~ die aan
de drie koffers met explosieven
had overhandigd.
Naar 1anleîding van bovenstaande we~'d.
1 als
. (Zie ook Joum11al Berichtgeving
·
Torrorlame van mef 1976./
ThaM werd \'In de OostenriJk•e autoriteiten een verzoek
ontvangen voor opspOring en aanhouding terfine van uitlevering
van.
naar aanleiding van bovenstaande.
Dit verzoek fa inmiddels via de tele;JC-dagtijet geëffectueerd en
zal ook in het Opsporingsregitter worden opgenomen; de
van betrokkene is hktrmee vei'Vallen.

3de)u.,..ng, fwbruarl 82o02

1 Proces contr•
Op 2-12-1981 heeft de Procurt<Jr-Goneraal bij het gerechtshof la
Stungart bekendgemaakt dat de momenteel in de gevangenis
ven Hamburg uedetineerde
vervolgd zal
worden t.z.v.:
a. lidmaatachap van de terroristische vereniging RAF;
b. medeplichtigheid aan de moord op de bankier
d.d. J0-7-1977 te Oberursal;
c. medeplichtigheid aan de poging tot een raketaanval op de
'Bundesenwaltochaft' te Karlsrvha d.d. 2!HI-1977;
d. medeplichtigheid aan de onrvoerlng en moord op Dr.
en zijn vier begeieidero, d.d. 4-9·1977 la
Keulen.
Zfe eveneens JBT 81-3 Buiten/end, 8!-4 Buirenland an 81-10
Buitenland.

Oe auto werd d.d. 24-~ 1981 te Gittsen gestolen en was
oorspronkelijk voorzien van het kenteken GI-NV 783.
Het originele kenteken HO.SU 988 was afgegeven voor een
Audi van hetzelfde model, kleur lnaris-groen.
Bij controle is gableken dat deze wagen nog immer met. hel
kenteken HD-S U 966 i& uitgerust.
Techniach onderzoek haalt aangetoond dat de eongetrOffen
Audl voorzien is geweest van een Oototenrijkee kentekenplaat.
Oe daders hebben op de wagen een z.g. esculaap.teken en een
'Europa-sticker' aangebracht.
Na de diefatal werd ongeva.. 9000 km afgelegd.
b- Op 1-9-1981 vond or op de B27 bij Bad Sodan Allendort een
-keersongeval plaato waarbij een GELE VW PASSAT v~en
van het kenteken HO-SU 966 betrokkan wao.
Daar er gtMn 1chade te constateren viel werd de politie niet
ingeschakeld.
Het kenteken, zo bleek u~ de uitwisseling van gegevene door de
beltuurdefa, Wil gesteld ten name van: Dr.
. .
Een arts met daza naam ataat niet Ingeschreven bij de z.g.
'Äntekemmar'. Na •n fotoconfrontatie meeF1den batrokkano te
doen hebben gehad met
en

c. Op 1-6-1981 werd generaal
, op wag naar het
hoofdkwartier te Heidel berg. bij een verkeerslicht ingehaald
door een motorrijder met duopenegier.
·
Tijdent het oponthoud voor het verkeerslicht, dat het rode licht·
uitstraalde, bestude84"de de motorrijder op opvallende wijze de
inzittenden ven het voertuig van de generaal.
De motor, ..,. HONOA CB 400, kleur rood, waa voorrien van
hat kenteken HD-LO 291.
De eigenaravan de motor kon aantonen dat haarvoertuig op
1-6-1981 niat gebruikt was.
Mogelijk - e n de daders gebruik gemaakt van .. n gestolen
motor voorzien van een 'dubiene'.

1

Mitfo'.

Personen tegen wi• ernstige vordenkingen llerr.an

- Op 5-11-1981 ontving 'Der Spiegel' te Hamburg oen brief van
een zich 'NI11onalsozialiltlschefr Europa front~ noemende
groepering waarin wraakacties voor de dood van
en
aangekondigd worden.

w Htlidel".,rg

Op het kleefband, waarmee de benerijen op do l8nder/onrvanger
die op de PO te Heklefbarg werd aangetroffen, waren bevestigd,

(zie ook JST 81-11,11. Bt/. 8 I}
Bij de eenslag werden, voorzover momenteel bekend ia. door
de dedera de volgende voertuigen gebruikt:

kon een vingerspoor van
veitlggewteld worden.
Het spoor vertoont echter niet het voor het gerecht noodzakelijke
aental punten van overeenkomat.

•- Op t7-~1981 werd er in Heldelberg aangetroffen:
Een Awdi 80 GLS, groen metallic van kleur en voorzien van het
kenteken HD-SU 968.
De kentekenplaten, z.g. 'dubletten', waren vervaardigd uit
ei\Jmlnium en lc.unatatof.

Op de rugzijde van de op de Audi 80 aangebrachte dublene.
kenteken HD-SU 9116, werd een vingereldruk velliggesteld die
overeenkomt met de linker mlddelvinger ven

2 Aan•tag op Gener•at

- Op 4-11-198t ontvin9 de justitie telünoburg een telefonilche
drolgin9 va" de VSBD, waarin vergeldlngsectiew werden
aangekondiQd i.v.m. de dood van
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Zij huurde in de romer van 1980 onder de naam
de conspiratieve woning aan de
te
Heidelberg.
In deze woning werden gedetailleerde pJennen voor aanslagen
gevonden waaronder aantekeningen betrekking hebbende op
de aanslag op Kroesan.
Ook heeft
er zorg voor ged111gen dat de RAF In
het bezit kwam van davoor de aanslag onontbeerlijke gegevens.
ZieookJBT81-17.

Zij kocht de vijl op do PD aangetroffen flessen chocolademelk
van het merk Kakao-gold.
.
, werd door een verkoopster herkend als zijnde de
vrouw die de door de terroristen gebruikte lglo~tent kocht.
Zijwerdop16·1~1981 aangahoudenen op 17-10-1981 ingesloten
in de S1uttgart-Stammhelm-gevanganis.
Op 15-1~1981 werd
aangahouden.ln haar
woning, waar
' enige tijd heeft verbleven, werden
talrijke belastende geschriften aangetroffen.
Ook -rd erin de woning een aan
gerichte briefkaart
gevonden afkomstig ven de in de gevangenis van Karlsruhe
gedetineerde RAF-'medewerker'
met takaten die betrekking hebben op do aanslagen
te Heldolberg en Ramsteln,
Op 17-11-1981 -rd
wegens gebrek aan
bewijs op vrije voeten gesteld.
en
an
werden op 10-4-1981 te Heidelberg
aangehouden. Zij waren o.a. in het bezit van twee
radio-verbindingstoestellen, waarvan er een in juli 1980 te
Frankfurt gestolen was en een aantal pamfletten botrekking
hebbende op de op dat moment door de AAF·gevangenen
gevoerde hongerstaking.
was bovendien in het berit ven een notitievellatje
mat hiet'op genoteerd een tiental kentekens. Een van de
kentekens was het nummer van de eerder genoemde motor, ~
HD-LD 291 (Zie onder c.}
en
werden als zijnde vardacht van
respectievelijk lidmaatschap en ondenrtetining van nn
terroristische vereniging ingesloten.

Op 25-11-1981 werd bij landmeetkundige -rkzoamheden te
Dossenheim het 'bundesparaonalsausweis' van
·
wonende te Heidelbe'lj, Frledrlchstrasse 8, gevonden.
In hot legitimatiebewijs bevond zich een notitievelletje mot
vermoedelijk in het handschrift van
gemaakte
aantekeningen betreffende punten langs de route die door
genoraal
werd afgelegd.
Vermoedelijk heelt e.e.a. tervoorbereiding van de aanslag
gediend.
stond in nauw contact met
en
aangehouden en diens woning
Op 8-12-1981 werd
doorzocht.

8.
1.

~nsT~odNn•

Ontvoerin9 v•n dfl Amerik••nse Genera•/

ts

Verona/ltaliiJ d.d. 17-12·1981 door de 'Brig•r. Roue' (Zie ook
J8TB2-01}
Op 19-12-1981 werd in een papiermand in de Romeinse
blnnermad op aanwijzing van een anonvmusln oen
telefoongesprek met de redactie van een krant, een commu nlqué,
bestaande uit zes in het kalieana geschreven vellen, aangetroffen.
Het communiqué Is ondertekend met 'Brigate ROSH, 18
dfleltfl'lb<Jr81, M-llng nr. 1'

In hal communique geven de 'RODE BRIGADES' (eon do
authe ntlclte~ van het se hrljven wordt door de lteliaanse
autoriteiten niet getwijfeld) een verhandeling inzake hun
revolutionaire doelstellingen.
Opvallend Is, dat het betoog het totaal aan aociaal-kritiech
engagement omvat waarbij de zwaartepunten liggen bij het z.g.
Amerikaanse lmperlallsme en da bewapeningainspanningen
van de NATO.
De passages betrekking hebbende op do ontvoeringzijn later
tussen delekstdelen gevoegd.
In het schrijven tracht de auteur de in Europe werkzame
terroristische groeperingen onder Mn Ideologische noemer te
brengen.
In dit verbend wordt opgemerkt dat reeds lang tussen de
'Brlgate-Rosse'en de RA.Fwaene nemenidentieke doelstellingen
en opvattingen, waarvan de belengrijkste lijn de radicaal
anti-Amerikaansehouding en het streven een internationale
revolutie te ontketenen, wederom in het communiqué worden
benadrukt.
Interessant zijn de opmerkingen over de z.g.
bevrijdingsbewegingen 'ETA' en 'IRA~ van wie gezegd wordt
dat hun huidige eetiviteiten niets aan het internationale doel
bijdragen,
Het schrijven levert wederom een bewijs van nat streven de
ETA on de IRA te bevrijden van het 'verstikkende netionalisme'
om ze vervolgens in te zetten ton behoeve van de Internationale
revolutie.
Het toont ctehter ook aan dat een toenadering tussen de
groeperingen ETA en IRA enerzijds en de RAF en 'Brigate
Rosse' anderzijds nog niet heeft plaatsgevonden.
De in het communlqu' vermelde opmerkingen t.a.v. de
Bondsrepubliek en de RAF zijn thans niet te pleetsen in het licht
van het bestaan van een nauwe samenwerking in een
terroristische actie van RAF en '8rlg6te Rosse', doch eerder zijn
zij toe te schrijven aan het streven naar een enesomvattende
beschrijving van de Europese situatie.
Wel zijn er aanwijzingen dat er op Individuele basis conteeten
bestaan tussen de Italiaanse en Duitse terrorillen·scène. Tot op
heden zijn er geen bewijzen gevonden dia duiden op een
samenwerking bij de uitvoering van een terroristische operatie.
Op 27·12·1981 ontving het Italiaanse persagentschap ANSA te
Milaan een 12 bladzijden tellend 'Communiqué nr. 2'.
Het van de Rode Brigades afkomstige schrijven, dat door de
Italiaanse pol1tie als authentiek wordt aangemerkt. bevat naast
algemene stallingen inzake de ideologie van de 'Sr/gate Rosae':
de mededeling dat de ontvoerde generaal een proces voor een
'Volkstrlbun•ol'wacht. Bij het schrijven is een kopie van een
foto gevoegd die de generaal ala gevangene van da 'Rode
Brigade• 'toont.
In tegenstelling tot sommige persberichten goat het hier om
een echte foto. Do vlag op de echtengrond zou mogelijk
geretoueheerd kunnen zijn.
Op 24 en 26-12-1881 worden in verband met het onderzoek
naer de ontvoerders door de Italiaanse politie drieleden van de
'Brlglle Roase' aangehouden.
Het zijn: de 24-jarige
de 28-jarige
I. Zij zouden o.e.
en de 24-jarige
verantwoordelijk zijn voor de planning van de door de 'Brlgate
Rosse' uit te voeren operaties.
I nam in het
verleden deelaan twee gewapende overvallen en wordt door
de Italiaanse politie beschouwd als de leidster van de 'Kolonne
Milaan', een onderafdeling van de 'Brlgata Roae'.
werd In 1976 beschuldigd ven terroristische
activiteiten maar slaagde erin de gevangenis, waar hij tfjdens
de periode van voorlopige hechtenis was ingesloten, te
ontvluchten.
Een directe betrokkenheid tussen de aangehouden BA~I4tden erl
de ontvoeringazaak Is tot op heden niet gebleken.
Op 6-1-1982werd in Rome 'Cornmunlque nr. 3'ven de Brigate
R0$$0 aangetroffen. De tekst behelst naast de Inmiddels
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De 'BIJWtlging ven de 15e Me/' werd In 1978 opgericht en io eon
afsplitsing ven het PFLP onder lelding van
_
.
Al$ ~PFI...P-Genersl Comm6nd'lcreeg ze bekendheid onder de
naam ·PRP-Commllndo van de 15e Mei' en 'Beweging v1n de
15e Mei'. Do groep stond onder leiding van
Na diens dood werd
de leider.
De groep die thens onder lelding staat van
alias
, heeft haar hoofdkwartier in Bagdad en
wordt door Irak gesteund.
In de afgelopen jaren werden door de 'S.wsging ven de 15e
Mei' verscheidene aanslagen geplaagd op laraêllache
instellingen, o.a. te Rome, letanboel, Wonen en Athene (zie
Joumaal Berichtgeving Tenorisme nr. 81-Dl Bultenland C; nr.
81-10 Buitenland· onder 3 en nr. 81·10 Buitenl•nd onder 5}.
Het laatote wat deze beweging van zich liet horen was een
claim ne een bomaanslag op het EL AL·bureau te Istanboel
op 11-1-1982, waarvan tot op heden geen nadere gegevens
werden ontva11gen.

a

n•

E. Sp. .

terrorisme

Jnrvoering van de industriHI
op ~1-1982
door de ETA
Op5·1·1982 werd de 76-jorige uit Duitsland afkomstige Spanjaard
door een commando van de ETA uit rijn
woning in Bilbao ontvoerd.
a.trokken. dia behoort tot één der rijkste familiesin Spanje.
-rd vijf jaar geleden al door de ETA met de dood bedreigd,
omdat hij waig..-de 'revolutionaire belasting' te betalen.
De daders hadden eerst ziJn chauffeur overvollen en deze
gedwongen hen tot de woning toe te laten.
De ontvoerders, die tich als leden van de ETA uitgaven,
verklaarden een grote som geld voor de vrijlating van Lipperheide
te willen ontvangen.
Volgens persberichten In Spanje zou de ETA begonnen zijn met
een nieuwe campagne betreffende het vorderen van rgn
'revolutionaire belasting' van welgastelde personen In hot
Baskenland.
Van
ontbreekt tot nu toe ieder spoor.

F. IersterrOrisme
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Op grond van gevonden resten van kledingstukken kan men
ervan uit gaan dat het slachtoffer aen man was. Of het slachtoffer
Identiek is aan de eigenaar van de auto s.taat nog niet vast. Wef
vastgesteld is dat
op 2-12-1981zljn woolng had
verlaten om op reis te gaan. Hij wilde na terugkeer In BrOggen
en nieuwe woning betrekken.
De soort springstof en het gebruikte ontatelcingsmechanisme
zijn nog niet bekend.
Ook kan tot nu toa nog niet gezegd worden of het hier gaat om
een bomaanslag, zelfmoord of een ongeluk met l)(pfosieven.
De betreffende Britse diensten zijn ingeschakeld. Van
Is niets nadeligs bekend.
Een terroristische actie kan tot nu toe niet uitgesloten worden
geacht.

3. Hoga Ierse politiefunctionaris gewond bij Bonslag op
7-1-1982in Dublin
Hot hoofd van het nationaalgerechtelijk loboratorium van de
polltie van de Ierse Republiek,
, heett op
7-1-1982zwaar beenletsel opgelopen, doordel een in zijn auto
geplaatste bom ontplofte toen hij op weg was naar lijn bureau.
Dr.
was betrokken bij alle processen tegen leden'van
de PIRA in de Ierse Republiek. Zo was hij de voornaamote
getuige A charge tegen de twee mennen die terechtstonden
wegens de moord op Lord Mountbatten in augustus 1979.
De autortteken zien gelijken la met de aanslagen tegen Sir
op 17-10-1981 (zieJBT81-12 Btl. C3} en het
lagerhuls-lid
in 1979.
De aanslag was de eerste van deze soort tegen iemand die een
belangrijke rolspee~ in het openbare leven in de Ierse Republiek.

0. AmerikaanM mHiteire 8tt8Ché op 18-1·11821n P.rijs
doodgClaim: Lib<Jnese Gewapende Revolutionaire Partij
Op 18-1-1982werd in de ochtenduren in Parijs de adjunct-attaché
van de Amerikaanse ambassade luitenant-kolonel
bij hal verleien ven zijn woning doodgeschoten.
Het slachtoffer -rd door een kogel in het hoofd getroffen. De
dader wist te voet te ontkomen. De huls van de kogel <jie de
dodelijke varwonding veroorzaakte werd onder een aan de
Boulevard Emile Augier gepart<eerda auto teruggevonden.

1. Bomaanslag kazerne Britse strijdkrachten te Harford op
15-11-1981
(zie JBT 82· I, Btl C1}
Bij onderzoeken tot nu toe verricht is gebleken, dat de op de
plaats van het misdrijf valliggestelde metaaldelen afkomstig
zijn van een Sltr. jerry..can mot het opschrift 'fawl'80'. Jerry..:ans
van dij type worden door een Duitse firma met 30.000 stuks per
jaar geïmporteerd u ij Tsjecho-Siowakije. Onderzoeken m.b.t. de
verkoop duren voort.
Een va'ljelîjk met bij andere aanslagen gebruikte middelen,
wees uit det een soortgelijke jeny·can ook is gebruikt bij
aanslagen op:
- een woonhulsvan een medewerkervan de Britse strijdkracnten
op 18-B-81 In Berlijn en
- een Amerikaanse kozeme, eveneens op 18-8-81 in Berlijn.
De springstof gebruikt bij de aanslag in Herford bestond uit het
door de mîlijairen gebruikte 'petn', terwijl bij de andere aanslagen
gebruik gemaakt is van een chloraat--suiker mengsel.

In de mlddaguren kwam er bij een persagentschap een anonieme
telefonische melding binnen waarin de aanslag op
werd
opgeëiot door een groepering zich noemende 'Lii>IIMoe
Gewapende Revolutionaire Partij'.
Op 12·11-1981 werd de Amerikaanse zaakgelastigde
door een Arabisch uitziende man beschoten.
bleef ongedeerd doordel hij zich mat nn zweefduik
achter zijn gepantserde auto in veiligheid kon stellen.
omschreef zijn aanvaller als een man van het
Middellandse.. zee·type met gitzwarte ogsn. een goed geknipte
baard. De man droeg een kort jack.
Op de pleats van het misdrijf trol de politie piotooikogels aan
van het kal. 7.65 mm.
In de laatste jaren zijn verscheidene eonslagen gepleegd op

2. Explosie in een lfW-5/rocco oP 20-12-1981 op een

Amerikeense diplomaten.
In 1988 word de Amerikaanse ambeoaedeu r In Guatemala

psrkeerplllts In de BRD
Op 20-12·1981 explodeerde op de parkeerplaats Grading aan de
A9 richting Nümberg een grote hoeveelheld springstof in aan
Volkswagan-Siroc:co, kleur rood, kenteken VIE-DU 719. Do auto
werd volledig verwoest. Er werden fichaamsdelen. t.w. twee
voeten, van een persoon gevonden. De auto stond op naam
van
in Engeland en woonachtig te
Brilggen (BRD). Betrokkene wao in dienstvan het Britse Rljnleger.

Ook in Soedan, Cyprus en AfganiSfan moesten ambassadeurs
van de Verenigde Staten het ontgelden.

1, vermoord toen hij probeerde te ontkomen aan
een ontvoering door revolutionain!Jn.
In 1976 werden in Belroet do Amerikaanse ambessadaur
en een economisch attaché van zijn ambassade
doodgeschoten.
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gebruikelijke politieke verklaringen ook uitspraken van de
ontvoerde generaal gedaan tijdens zijn verhoor voor het
'Volkstribunsal'.
De Italiaanse politie heeft vastgesteld dat de communiqué'&
welke door de 'Brigate Rosse' zijn uitgegeven inzake de
ontvoering van
en die inzake de ontvoering van
(zie JBT 81·08 Buitenltmd A 1 en B1-D9 Bultenland E2~tn B2·C11
Buitenland H1), op één en dezelfde schrijfmachine vervaardigd
zijn. Blj het afsluiten van dit overzicht werd bekend dat
door de politie in Padua was bevrijd. In het volgende overzicht
zal hierop nader worden teruggekomen.

2. Ontvluchting gedetineerde leden 'Brigate Rosse' uit de
gevsngenilli te RovigO/Itslië
Op 3·1-82 tegen 15.45 uur blieen leden van de 'Rode Brigades'
een deel van de muur van de zwaar bewaakte gevangenis te
Rovigo/haliê op. De explosieven waren geplaatst in een
personenauto van het merk Autobianehi A 1 12. Door de explosie
werd een voorbijganger gedood en enkele personen verwond.
Vier vrouwen, leden van de 'Rode Brigades' en 'Prima Unes',
ontsnapten door het door de explosie ontstane gat in de muur.
Zij dekten hun vlucht door met machinegeweren, die zij van
hun bevrijders kregen aangereikt, een regen van kogels af te
vuren.
Personalia van de ontsnapte terroristen zijn:

mag gerekend worden tot de harde kern van de
I medeplichtig aan de
bevrijding uit de gevangenis van een der grondleggers van de
'Rode Brigades',
De vier ontvluchten zijn inmiddels internationaal gesignaleerd.

'Rode Brigades'. In 1975 was

3. Aanhouding leden 'Bn"gate Rosse' te Rome d.d. 9·1·1982
Op 9-1-1982 werden, na langdurige observaties door de politie
drie woningen te Rome bestormd, waar tien vermoedelijke
leden van de 'Rode Brigades' werden aangehouden. In de
woningen werden o.m. talrijke documenten, waaronder
dossiers over politici, industriilen en vakbondsfunctionarissen,
een grote hoeveelheid wapens. waaronder een anti-tankwapen,
twee anti-tank granaten, tien pistolen, twee geweren en een
grote hoeveethekl munitie aangetroffen.
In de ontdelde wapenarsenalen bevonden zich ook raketten,
geschikt voor het neerhalen van vliegtuigen.
Onder de gearresteerden bevinden zich o.m. de professor in de
criminologie,
en
wordt door de Italiaanse
de 27-jarige
autoriteiten beschouwd als een van de belangrijkste strategen
van de 'Rode Brigadss'.
Op 12·1·1981 werd tegen ham een aanhoudingsbevel
ultgevaardigd i.v.m. zijn aandeel in de ontvoeringazaak van de
maglatraat
zou het volkstribunael
dat
heeft berecht' geleid hebben.
verklaarde

na zijn vrijlating, dat hij was verhoord door een persoon met
een zeer grote kennis van zaken op het gebied van het
gevangeniswezen. Deze gegevens wezen in de richting van
had, gezien zijn vroegere functie en studie, voor 1979
toegang tot de gevangenissen en was zeer goed op de hoogte
van het Italiaanse gevangeniswezen.
wn, in verband
met de activiteiten van de 'RodeBri98ckJS', al eens in 1979
eengehouden tezamen met zijn zwager
op beschuldiging te behoren tot een gewapende bende.
was docent aan de faculteit der letteren aan de universiteit van
Genua. De autoriteiten moesten hen wegen$ het ontbreken van
voldoende bewijs weer laten gaan.
In januarl1981, toen
door de 'Rode Brigades'
was ontvoerd, heeft
bemiddeld tussen twee
journalisten en de 'Rode Brigade$' i.v.m. een interview met de
daders van de ontvoering voor het Italiaans blad 'I' Espresso'.
De journalisten werden al snel aangehouden, beschuldigd van
het achterhouden van gegevens, maar
tegen wie men
al meer verdenking koesterde, dook vanaf die periode onder.
zou varmoedelijk op de hoogte zijn van de
varblijfplaats van de ontvoerde NAT()-genereal. Zij, zo verklaarde
de woordvoerder van de Italiaanse politie, was In het beit van
waarin deze ward verzocht het
een brief gericht aan
varhoor van de generaal op zich te nemen.
Eén van de plannen van de 'Rode Brigades', waar de politie na
de inval in de woningen de hand op kon leggen, voorzag in een
aanslag tijdens een bijeenkomst van de Italiaanse
Christen-Democraten. Deze aanslag zou op 22-1-1982 uitgevoerd
worden in het hoofdkwartiet van de Christen-Oemoeraten te
Rome tijdans een vergadering van het nationale bestuur. De
uitvoering van dit plan zou 1ive' op de tv te volgen zijn geweest
daar enige leden van de 'Rode Brigsdes', vermomd als
cameramensen, zich van de tv-camera's meelter zouden maken
terwijl anderen hun wapens zouden leegschieten op de
aanwezige politici.
Uit de media werd vernomen dat de Italiaanse politie heeft
vastgesteld dat de 'Rode Brigadss' door Arabische diplomaten
met geld en wapens werden gesteund. Ook zouden Libische en
Syrische studenten opgetreden zijn en mogelijk nog optreden
als tussenpersoon bij de verkoop van verdovende middelen.
Van de opbrengst zouden weer wapens aangekocht zijn.
Volgens de Italiaanse pers proberen geheime diensten van de
Sowjet-Unie, Syrië en Lybië in Italië een klimaat te scheppen
overeenkomstig aan dat van Libanon.
Van officiêle zijde konden deze berichten niet worden bevestigd.
4. 'Brigatfl ROAe' (Rode Brigades) (A.Ig•meen)
De 'Brigste Rosafi'ontstond ongeveer in 1970 uit de 'SiniBtra
Proletsria' (UnUi!l Arbeidersbeweging) een links-extreme
groepering voortgekomen uit de Arbeidersbeweging in de
industriecentra van Turijn en Milaan en een links-extreme
groep van de sociologische faculteit van de universiteit te
Triënte.
Het doel van de 'Brigattt Rosse' is de gewapende strijd tegen
het 'Heersende onderdrukkerssysteem van de burgerlijke
maatschappij', alsook tegen 1mperialisme', het 'Kapitalisme• en
het voortzetten van de 'Klassenstrijd'. Benadrukt wordt het
hervormen van de maatschappij volgens de communistische
grondslagen. Het hoogste orgaan binnen de organisatie van de
'Brigate Rosse' is een z.g. Arbeidersraad.
Onder deze Arbeidersraad staan de Baaisg roepen.
De basisgroepen vormen KommandOG die voorzien worden van
een bepaalde naamsaanduiding (codenaam).
Op een zeker moment hebben enige leden van de 'Brigare
Ross11' zich afgescheiden en vormden de groep 'Prima Linea'.
De grond voor deze afscheiding zou een wat andere zienswijze
t.a.v. de te voeren strategie .zijn geweest. Het uiteindelijke doel
bleef wel identiek. Een duidelijk onderscheid tussen beide
groeperingen ia echter niet aan de te gaven.
Men heeft kunnen vaststellen dat In sommige kommandos
laden ven balde groeperingen hebben geopt~~,.erd en nog
opereren.
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C. Arabisch twrori1me
1. Bomaanslag op een moskee in MOncl1en d.d. 14-1·1982
Op 14-1-1982 omstreeks 14.1 0 uur werd de islamitische moskee
aan de Wallnarstrasse te Mi.inchen het doelwit van een
bom;~anslag.

Van de zes personen die zich op het tijdstip van de aanslag in
de moskee bevonden werd niemand gewond.
Tengevolge van de explosie werd aan het gebouw schade
aangericht voor een bedrag van ongeveer DM 5000
Uit het ingestelde onderzoek inzake de samenstelling van de
gebruikte springstof bleek dat ter plaatse een gedeelte van een
vermoedelijk dubbelgeteerd (zwan}buskruitontstekingskoord
aanwezig was.
Hieruit kan worden afgeleid dat de aangebrachte springlading
middels een vuurkoord met slaghoedje tot ontploffing werd
gebracht.
Aan de hand van eerste technische onderzoeleen werd
vastgesteld dat het hier ging om ongeveer 500 gram zeer
plofbarè springstof.
Omtrent de aard en herkomst van de springstof zijn tot dusverre
geen gegevens bekend.
Evenmin zijn er a~nwljzingen over de dader(s) en zijn (hun)
beweegreden( en) voorhanden.
De directeur van het Islamitisch Centrum in het noordoostelijk
stadsdeel van München waar de moskee staat, de in Egypte
, die verscheidene boeken heeft
geboren professor
geschreven waarin hij een kritisch oordeel velt over de huidige
m~hthebbers in Syriê, beschuldigde echter de Syrische
ambassade in Bonn achter de aanslag te zitten.
Hij zou al anderhalve maand geleden de plaatselijke politie op
de hoogte hebben gebracht van het feit, dat aanslagen door
Syrische commando's werden verwacht.
Volgens hem hebben de daders van de aanslag gehoor gegeven
aan dreigementen van president Hafez Al Assad tegen
tegenstanders van zijn bewind in het buitenland.

D. Pale&tljna tarrorlame
1. Aanhouding van
en
·op
5-1-1982 te Rome
Op 5-1-1982 werden op de luchthaven Fiumicîno te Rome de
Westduitse
1. wonend 2000 Hamburg Eidelstaedterweg 37 en de
vermeende Syrische staatsburger
(Syrie), aangehouden.
In de koffer van
werden veertien vuurkoorden,
eenstempelvandestadBochum (BRD) nr.131 endriepaspoonen
met in elk daarvan een foto van betrokkene. uit de landen
Jordanië, El Salvador en halië <J<angetroffen en veiliggestefd.
Volgens inlichtingen van de Joegoslavische
luchtvaartmaatschappij JAT, had één van hen de
gemeenschappelijke vlucht van Belgrado naar Rome geboekt.
Het veiliggestelde Jordaanse paspoort ten name van
bevat een verblijfsvergunning voor de Bondsrepubliek
Duitsland en een inreisstempel van de luchthaven van München.
lbrahim ·
verklaarde te behoren tot de 'P(opular) F{ront}
for the L(iberation) of P(alesrineJ.
Een verrichte huiszoeking in de woning van
leverde niets op.
Aan de hand van de door de Italiaanse autoriteiten aan het BKA
ter bes<:hikking gfttelde fotoreproducties van de desbetreffende
paspoorten, vingerafdrukken e.d. is uit eerste onderzoeken
gebleken dat: ·
a. de stempel van de stad Bochum een totale vervalsing is,
aangezien het originele exemplaar in het bezit van het bureau
van het bevolkingSr~fster van genoemde stad is;
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b. bedoelde stempel tot dusverre nog niet binnen handbereik
van het terrorisme en de algemene Cfiminaliteit is vastgesteld;
c. de in het Jordaanse p<Jspoort voorkomende
verblijfsvergunning en inreisstempel eveneens complete
vervalsingen zijn 8"'
d. o·1er genoemde personen en paspoorten geen gegevens
voorhanden zijn.
Het PFLP werd kort na de zesdaagse oorlog in 1967 opgericht
nadat drie terroristische groepen een fusie aangingen. De
organisatie staat onder leiding van
en telt
ruim duizend manschappen.

2. Bomaanslag op " " Israëlisch restaurant in West-Berlijn d.d.
15-1-1982

Op 15·1·1982. omstreeks 14.10 uur, deed zich een explosie voor
in het Israëlische restaurant 'Mifgash lsrael', gelegen in de
Westberlijnse wijk Wilmersdorf. Op het tijdstip van de explosie
bevonden zich vijfendertig gasten in het restaurant. De explosie
die zich voordeed in de eetzaal van het restaurant slingerde drie
bezoekers die zich aan de raamzijde van de eetzaal bevonden,
door de ramen de straat op, waarbij één hunner zwaar bloedend
op de motorkap van een geparkeerde auto belandde, terwiJl
tafels en stoelen door de lucht vlogen en een gedeelte van het
betonnen plafond omlasg stortte.
Tengevolge van de ontploffing werden vijfentwintig mensen
gewond, van wie er vijf zware verwondingen opliepen. Van de
zwaar gewonden is de 14 maanden oude beby, genaamd
1, inmiddels overleden, terwijt haar ouders nog in
het ziekenhuis liggen.
Uit het ingestelde onderzoek bleek dat de bom uit een halve
kilogram springstof bestond en achter een centrale
verwarmingsradiator in de eetzaal was verborgen. De gebruikte
springstof wordt in tal van landen verkocht ten behoeve van de
industrie.
Volgens de bedrijfsleider v<an het restaurant kwam kort na de
opening van het restaurant- 18.00 uur- een ongeveer 30-jarige
donkerharige vrouw met een oostertijk uiterlijk het restaurant
binnen, nam plaats aan een van de twaalf tafeltjes naast de
verwarmingsradiator waar later de bom ontplofte. De vrouw
die opviel doordat ûj haar mantel aanhield en zich nerveus
gedroeg, bestarde iets an verdween na haastig te hebben
betaald.
Op 16-1-1982 arresteerde de politie zes Arabieren dielid zouden
zijn van het Marxistische 'P(opular) F(ront) for the L(;berarion)
of P(alestine).'
Zij werden korte tijd later op vrije voeten gesteld omdat hun
betrokkenheid bij de aanslag niet bleek. De arrestatie van de zes
Palestijnen werd ingegeven naar aanleiding van het
voorgevallene op de lut:hthaven van Rome en de waarschuwing
aan de autoriteiten dat er mogelijke aanslagen in Berlijn waren
gepland.
De gezochte vrouw zou de vriendin van één van de zes
gearresteerde en weer vrijgelaten Palestijnen kunnen zijn.
In een anoniem telefoongesprek aan het nieuwsagentschap
'Reuter' te Beiroet eiste de Palestijnseterreurgroep de 'Beweging
van de 156 Mei' de verantwoordelijkheid voor de aanslag op
het restaurant op.
Verder werd bij het bureau van 'Reuter' te Beiroet een pamflet
ontvangen waarin de 'Beweging van de 15e Mei' de aanslag
voor zich opeist, terwijl er in de te Beiroet verschijnende
Arabischtalige krant 'AN NAHAR' werd geschreven dllt de
uitgevoerde actie was gerichttegen het ne$1 van Zionisten.
Ook in twee Franstalige dagbladen te Beiroet werd over de
aanslag gepubliceerd.
Op zondag 17·1-1982 werd op het bureau van de Westduitse
luchtvaartmaatschappij 'Lufthansa' te Tel Aviv een bomaanslag.
gepleegd. Er werd niemand gewond en de aangerichte schade
was gering. De Israëlische en Westduitse autoriteiten nemen
aan dat het hier om een wraakactie handelt voor de aanslag op
het restaurant.
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