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2. Op 26-1·1982 explodeerde in Neuu (BROl een bom die was
aangabrecht onder de achterkant van de auto van de uit
Roemenl6 afkomatige
•
an
woonachlig te Neuu. De bom ontplofte bij het atartan.
kon zichzelf in veiligheid brengen, de euto brondde geheel u~.
Door de explosie braken in een kring van 30 m, alle ruiten en
werd het wegdek beschadigd.
Aonvu/ling
1.
·~die in 1958 vanuit Roemenlê naar de DDR verhuisde
an van daar uil in 1959 naar de BRD vluchtte, deelde mede dat
hij in de Bondarepubliek een teruggetrokken leven leidt en
contacten met vroegere politieke vrienden verbroken heeft.

Dr.

verklaarde eveneens politiek inactief te zijn.

2. De manier waarop de bomaanslagen plaets vonden en de
korte tusaanliggande termijn, duidden erop dat dezelfde
dader/groepering voor de aanslagen verantwoordelijk is.
Varmoed wordt dat de Roemeense geheime dienst hieraan
heeft deelgenomen.

Tot nu toe zijn de volgende aanslagen lagen gelimigreerde
Roemenen, waarbij aen la nemen is dot de Roemeenee geheime
dianet erbij betrokken waa, bekend:
- Op 3-2-1981 werden d.m.v. bombrievan twee aanalegen
gepleegd la Parijs. E6n op
(Roemen16l, eedart 1968 woonachtig in Parijs,
genaturaliseerd Fransman, voormalig ministervan Binnenlandse
Zaken in Roemenii voor 1947. De andere tegen

,

te Ma na (Roemaniêl. gevlucht uit Aoemani6
an woonachtig in Parijs, bakend schrijver en laldar van

Roemeenee dlaaldenten. De bommen waren als pakketjes per
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levensgevaarlijk gewond. Tegen hen word op 2!H-1981 aan
arrestatiebeval uitgevaardigd. (zlo oolr JBT 81-09, Btl BIJ
3. Activiteiten van de Roemeense geheime dienat waren reeds
eerder bakend geworden. In 1974 en 1976 probeerde daze
dienst via Dufteers en verbannen Roemenen andere in Europa
levende Roemenen te zuiveren en de mogelijkheden tot hun
liquidatie te onderzoeken.
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aangellauden
Kurdlah Uberation Front
Op 29-1-1982 werd in Finland een Irakees, genaamd.
I
aangehouden
ter zake van het in bezit hebben van 10 kg springstof.
I varklaarde dot hij van 21 tot 27-1-1982 in Griekaniend
~ ene
en ene
I gedetineerd Is
met ene
geweest in verband met het in aan woning te Athene aantreffen
van wapens en munitie.
Na zijn vrijlating had hij zich naar Finland begeven.
varklaarde dat hij en de andere in Griekenland
gaarreeteerde personen bahoren tot het 'Kurdish Liberat/on
Front'.
Bu~en dit gageven daalde
mee, dot een ander lid van
dezelfde groepering, de Irakaas
, reeds op 13
of 14-1-1982 via Belgrado, Oost-Barlijn an Wast-Berlijn da BRD
is blnnangereisd.
Ook
zou in het bezft van explosieven zijn.
Da door
genoemde beweging genaamd 'Kurdlah
Libaf'lltlon Front' is tot op heden nog niet eerdar genoemd.
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A. A a - briefin brlevanbua Frenaa Am......cle ta
'a-Gra"...haga op 21/27-2-1112 ondertall:- door
In de nacht van 26 op 27-2-1982 werd In de brievenbuo van de
ta 'e-Gravenhage een ongefrankeerde
enveloppe gedêponeem. Lle-11!lveloppe bevetta twee met de
hand geschreven brieven, die beide-op 25-2-1982 gedateerd zijn
.
,
en ondertekend met
In de ene brief. die gericht is aan de amba011deur, verzoekt de
briefschrijver de tweede brief met spoed door la sturen aan de
Franse Ministar van Binnenlandse Zaken.
In daze brief, dia namens 'I'Organlutlon de/a LuttallrmH
Arobe-Bras de la Rilvolut/on Arabe' met 'Carlos' la ondertekend,
wordt gaeteld dot de op 16-2-1982 gaarreeteerde
"~~-,en I
·als leden van 'onze orgenlutle'
doende waren met een niet tegen Frankrijk gerichte opdracht
en geen gevangenleetref verdienden als beloning voor hun
toawijding aan do revolutionaire zaak.
De briefschrijver geeft de Franae ragering varvolgens 30 dagen
en
'op vrije voeten la Bleiion en ze In
de tijd om
de gelegenheid te atelfen per vliegtuig ruiar een land van hun
keuze af te reizen mat een laissez peeeer (zie voordaeonhouding
ven
'•
en - ra Parijs (IJ Brl. c onder I).
Verder wordt nog eens benadrukt dat de 'Oifl•nlserle' niet In
oorlog ia met het socialistiacha Frankrijk en dot varwacht wordt
dat de affaire voof'llpoadlg zal eindigen.
Tevens wordt tot uitdnJkking gebracht dat de organl1atle er
gaan onkel baleng bij haalt als de zaak in de openbaarheid
word! gabrechl.
In een postscriptum wijst de briefschrijver op twee onder aan
de brief aangabracht vingerafdrukken dia de authanllcltalt van
da brief moeten bewijzen. Bij het onderzoek door de
Dactyloscopische Dienst werd vaotgestald dat de linkerafdruk
Identiek ia aan do linkerduimafdruk van
I.
Da rechterafdruk had niet voldoende punten van overeenkomst
b. Aana/ogen weerbij
om tot identificatie te komen.
t. Aanslag op
Door een handschriftdeskundige word vaetgaatald dot het
schrift overeen komt met het aanwezige schrift van
In Londen had

·-Prllnwe--embo~ade

poet verzonden uit Madrid en voorzien van de valae afzender

G. Bom ontdekt In het vs-....,lut taMilaan

ZIJ bavetten galljkooortigo springladingen.
Ie Keulen een zelfde
- Op 4-2-1981 ontving ing.
pakket. dot bij hot uitpakkan ontplofte. Betrokkene werd licht
gewond.
was professor In badrljfaaconomie aan de
Technische Universiteit in Boekarest. Sedert 13-5-1980 is hij
voorzmer van de 'Demolrf'lltisdl•n Kre~•• des
Deutschlond-Rumlnlon a. V.·. aan vereniging dia tegen politieke
en culturele kwesties in Roemenlê stelling neemt.
bevonden zich In 1981 ten tijde van
de velligheidsconferentle in Modrid, om daar tegen de politieke
verhoudingen in Roemeniê te proteateren.
- Op 28-7-1981 werd
madewarkor bij 'Sander
Freies Euro".• in München, bij zijn woning in Haar (BADI door
de Fransen
neergaetaken en

Op 14-1-1982 ontvingen de redacties van 'ANSA Wlre Service'
en de 'Mi/on Dai/y la Notro'talefoongesprakken van personen
dia zeiden te bahoren tot de 'Nuc/o/ Armati Communlsr.'.
Zij zoudan twee benzinebomman hebban geplaatst in het
VS-consulaat la Milaan.
Na het tweede telefoongesprak vond een portlar aan explosief
in het trappenhuls dat naar het op de 7e etage van het gebouw
gelegen conaulaalleldt.
Doordat het ontalakingsmechanlsma niet goed had
gefunctioneerd waohet explosief niet ontploft.
Links van het explosieflag eon stukje papier mat de tekst:
'Get NATO out of lroly': 'Break the/ralian link in the Impar/al/st
choin .. .'.Hal was ondertakend met 'Nuclei de Avanguardil .
Communist', en in de linker beneeten hoek was een ruwe rode
eter getekend.

/

De benaming 'ha de/a Rllvolur/on Arabe'werd tijdene de op
21-12-1975 begonnen OPEC-affaire gebezigd in een aan de
Ooetenrijkee regering gerichte brief.
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; 1. w•• belrokkan
op 30-12-1973 Ie I.Dndan
, samenmet

(Equadorl. ëen paar lijeten opgeeteld met namen van penonan
die uit naam van het Paleetijnee varzet doodgeschoten moaeten
worden.
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De eerste op die lijst was de zionist
eigenaar van de Mark 8r. Spencer kledingmagazijnen.
Op 30-12-1973 diende een persoon. diepeslater geïdentificeerd

zou worden als
, zich aan bij de butler
van
met de mededeling dat hij
wilde sproten. De
butler, niets vermoedend. bracht de onbekende naar de
badkamer, waar
door
werd neergeschoten. Als
door een wonder overleefde
de aanslag; een van de
kogels was afgeketst op het kennelijk stevig gebit van
terwijl twee andere kogels hun doel hadden gemist. In het
later mee, dat e.e.a. vermoedelijk had
interview deelde
gelegen aan het oude pistool dat hij kort voor de aanslag van
een vriend had gekregen.

Op 24-1-1974 wierp
een van een Russische
granaat gemaakte bom naar een lsraêlische bank in h&t hartje
van Londen. Bij deze aanslag raakte een vrouw gewond.

Enige tijd na deze daad vertrok hij naar Aden en ontmoette daar
Enige tijd later dook hij weer op in Parijs maar nu vergezeld van
de Libanees
Het vermoeden bestaat dat
op dat moment
het netwerk van
• waarvan het centrum in
Parijs gevestigd was, heeft overgenomen.

2. Bomplaatsingen te Parijs bij de kantoren van finkale dagbladen
(Claim: 'Commando Mohamed Boud/a')
In de nacht van 2 op 3-8-1974 ontploften er in Parijs drie in
auto's geplaatste bommen.
De auto's waren geplaatst voor de kantoren van de rechtse
bladen 'L 'Aurore' en 'Minute' en het kantoor van het Joodse
tijdschrift 'L'Arclle'.
De verantwoordelijkheid voor de aanslagen werd opgeëist door
het 'Commando Mohamed Boudia'.
Een vierde niet ontplofte bom werd ontdekt in de Rue de
L'Université voor het gebouw van de 'Services d'information de
la télévision'.
3. Gijzelingen Franse ambassade te 's-Gravenhege op 13-9-1974
('Japanse Rode Leger')
Op 13-9-1974 drongen drie g-apende Japanners die zich
bettend maakten als zijnde leden van het Japanse Rode Leger
de Franse ambassade te 's-Gravenhage binnen en namen de
ambassadeur
, een aantal medewerkers en
enige toevallige aanwezigen in gijzeling. Het doel van de actie
bleek het bewerkstelligen van de vrijlating van de Japanse
terrorist
die als geldkoerier van het Japanse
Rode Leger in Parijs in het bezit van 10.000 dollar aan valse
Amerikaanse dollarbiljetten was gearresteerd.
Even voor het begin van de Japanse actie zou
• met
enige malen in Den Haag geweest zijn ter
voorbereiding van de actie. Op 12-9-1974 zou
in
Amsterdam een groot bedrag aan geld gewisseld hebben.
Even voor de gijzeling overhandigde
' aan
de benodigde wapens en vertrok hij zelf, gebruik makende van
het valse paspoort ten name van
• naar Parijs waar hij de onderhandelingen
volgde.
op
Om de onderhandelingen wat te bespoedigen wierp
15-9·1974 een handgranaat in de bekende 'Drugstore Publics'
aan de Boulevard St. Germain naar binnen, hetgeen het leven
kostte aan twee personen en waarbij 34 personen min of meer
ernstig gewond raakten.
Het door de terroristen gewenste doel werd bereikt:
kwam vrij en de terroristen kregen vrije aftocht naar Damascus.
4. ABnstiJg op viitigtuig viJn lsrrilische luchtvaanmaatsch•ppij
'El Al' op het vliegveld 'Orly' (Parijs) d.d. 13-1-1976 en 19·1-1976
Op 13-1-1975 trachtte een groep van
op het
Parijse vliegveld Orly een vliegtuig van de EL Al te beschieten
met een RPG 7 raket.
Het toestel werd echter gemist; wel werden een leeg
Joegoslavisch toestel. een oe 9, en enige gebouwen getroffen.

1

)

De auto waarmee het groepje naar het vliegveld was gebracht,
die
bleek gehuurd te zijn door
daarbij gebruik maakte van een vervalste identiteitskaart no. F
8262473, ten name van
• Deze kaart behoorde tot
aan partij die op 21·11-1970 door de Baader Meinhoffbenden in
Lang Göns-Kreis Giessen werd gestolen.
maakte via
kennis met de in dezelfde
commune wonende
die in Frankfurt werkzaamheden verrichtte voor de linkse
uitgevet 'Rorer Srern' waarvan
overigens directeur
was.
Op t9-1-1975 deed de groep een nieuwe poging. Ook ditmaal
mislukte de aanslag; de man achter de RPG 7 vuurde te laat.
Bij het verschijnen van de politie raakten de mannen van
in paniek, begonnen te schieten, wierpen met
handgranaten en namen enige passagiers in gijzeling. Middels
de gijzeling konden ze een vrije aftocht naar het Midden Oosten
bedingen.

5. Aanhouding
Enige maanden na de Orly·affaire kwam er een kentering in de
geoliede Carlosmachinerie.
Op 7-6-1975 werd
op het vliegveld van Beiroet
aangehouden en verhoord.
Het is niet bekend wat hij heeft verklaard maar toen hij met
geld en nieuwe orders voor
' in Parijs terugkeerde werd
hij door de Franse veiligheidsdienst opg-acht.
De agenten van de iDirection de la Surveillance du Territoire'
(OST) volgden
in het geheim en fotografeerden
een ieder die met hem in contact kwam.
Op of omstreeks 20.6-1975 vloog
naar Londen
waar hij werd opgevangen door de reeds ingelichte Britse
politie en op grond van het feit dat zijn papieren niet in orde
zouden zijn teruggestuurd. Terug in Frankrijk werd hij op het
vliegveld gearresteerd.
Een week na de arrestatie bracht
drie DST-agenten
naar een woning in de Rue Toullier in het Parijse Ouartier Latin.

De schietpartij
Oe agenten belden aan. waarop
' de deur opende en
verzocht de agenten en
binnen te komen.
In de woning was juist een gezellig, zij het wat lawaaiig feestje
aan de gang.
De agenten en
gaven gevolg aan de uitnodiging
en verzochten
nadat
L had aangegeven dat
hij het was, die de deur had geopend, mee te gaan naar hun
bureau.
• had hier duidelijk geen behoefte aan en vuurde
vervolgens op
en de drie DST-agenten, tengevolge
waarvan
en twee DST-agent~n overleden; de
derde raakte zwaar gewond.
verdween uit het beeld. Het was 27~·1975.

Politieonderzoek
Bij het politie-onderzoek bleek dat
'en
in
Parijs over meerdere woningen beschikten en even zoveel
vriendinnen.
De woning aan de Rue Tollier 9 was gehuurd door
, een Venezolaanse psychologie--studente.
Zij werd op 3-7·1975 in Caracas gearresteerd maar na verhoor
heengezonden daar zij kon bewijzen Parijs voor het tijdstip van
de schietpartij verlaten te hebben.
Kort nadat
en
uit Den Haag waren
teruggekeerd, waar zij overleg met de Japanners i.v.m. de
overval op de Franse ambassade hadden gevoerd, stelde
hen voor aan een andere landgenote genaamd
., die eveneens beschikte over een woning
in de Rue Tollier.
Door een cheque die werd gevonden op het stoffelijk overschot
van
leidde het spoor naar de Rue Amelie 11biste
Parijs.
De cheque was uitgeschreven op naam van
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Via een bandrecorder werd nog medegedeeld dat de acties
uitsluitend tegen Turkse diplomaten en instellingen gericht zijn.
Het Franse persagentschap AFP te Beiroet ontving dezelfde dag
eveneens een anoniem telefoontje van een vertegenwoordiger
van de JCAG, waarin de verantwoordelijkheid voor de aanslag
werd opgeêist en waarin tevens werd benadrukt dat de JCAG
geen banden heeft met andere terroristische organisaties.

Onderzoek
Uit het ingestelde onderzoek is naar voren gekomen dat de
tweede bij de aanslag betrokken dader mogeHjk identiek is aan:
is in het bezit van
een Californisch rijbewijs, nr. N n36596.
De broer van
genaamd
• verklaarde dat hij
, die hijalleen kende onder de naam
, wel eens met zijn broer in
de woning had gezien en bij die gelegenheid kleding droegen
identiek aan die welke door de daders van de aanslag werden
gedragen.
Een andere broer,
ook wonende op de
• verklaarde dat hij zijn broer
wel eens met een 9 mm automatisch wapen had gezien.
Een onderzoek in de auto van de verdachte leverde een lijst met
namen van leden van een Armeense Jeugd Federatie op.
Bij het onderzoek in de woning van
werden o.m. een foto aangetroffen waarop
., staat afgebeeld met enige nog niet geïdentificeerde personen
en verscheidene wapens van het type AK 47.
De personen staan onder een embleem met teksten in een
vreemde taal.
Op de wapens, de patroonhouders en de patronen die op de
plaats van het misdrijf werden aangetroffen konden geen
vingersporen zichtbaar gemaakt worden. Het onderzoek naar
de herkomst van de wapens is nog niet afgesloten.

Confrontatie
Bij een confrontatie werd
door drie
ooggetuigen herkend als één der daders van de aanslag.
zalzich op 1-4-1982 voor de eerste maal
voor het gerecht moeten verantwoorden.

2. Armeens& terrorist onthult zijn identiteit,
I
I, alias
(Zie JBT nr. 82·1, 11 Btl. B2).
De Armeense terrorist
wiens
arrestatie op 11.1 1•1981 een wraakactie in de vorm van een
~er intensieve bommencampagne tot gevolg had, werd op
8-12-1981 door de Franse autoriteiten vrijgelaten.
Na zijn ontslag uit voorarrest keerde hij terug naar Beiroet,
alwaar op 10·12·t981 'ASALA' een persconferentie hield,
waarbij
zijn ware identiteit bekend maakte als
zijnde
·,wonende te
Visatie in Californiê, Amerikaanse nationaliteit.
Op naam van
is het rijb-ijs, no. N 4725956,
afgegeven.
broer,
, was verloofd
met
•, die op
3·10..1981 na een vroegtijdige bomexplosie in haar hotelkamer
in Genève werd aangehouden (zie JBT, 81-11, BTI. B).
Omtrent de reden dat
lijn ware identiteit bekend
maakte kan alleen maar gespeculeerd worden.
3. Gijzeling in het Turkse Consulaat te Parijs dd. 24-~1981
In aansluiting op eerdere berichtgeving naar aanleiding van de
gijzelingaaffaire in het Turkse Consulaat te Parijs dd. 24-~1981
(zie JBT 81-11, Buitenland B6en 81-12 Buitenland A1)kan
worden medegedeeld dat de Franse autoriteiten ter identificatie
van de daders foto's en dactyloscopische signalementen
hebben verspreid.
De daders die zich indertijd bekend maakten als zijnde:

no.IZ-04

~
'
zouden volgens de Franse autoriteiten ook gebruik maken van
d~;t namen:

Van de Libanese autoriteiten werd het bericht entvengen dat:
de onder 1 genoemde persoon identiek is aan
de onder 2 genoemde persoon identiek is aan
I/Libanon;
de onder 4 genoemde persoon identiek is aan
te Melbourne;
de ortder J genoemde persoon kon in Libanon niet worden
geïdentificeerd.
In een telefonisch communiqué aan het persagentschap AFP te
Beirut beschuldigde ASALA de Franse autoriteiten ervan de
bezetters in de gevangenis te martelen met elektrische en
chemische middelen.
Aan het slot van het communiqué wees ASALA arop dat de
toestand van
kritiek is. De vier daders zijn
inmiddels in hongerstaking gegaan.

4.
' veroordi!HIId tot 75
jaar; bomaanslagen 'Beweging Schweiz 15'
Op 19·12·1981 werd
door de rechtbank te Genève veroordeeld tot 15 jaar
gevangenisstraf. (Zie ook JBT nr. 82-01, Buitenland B1).
In verband met deze veroordeling werden door de zich noemende
'Bewt~glng Schwelz 15'verscheldene bomaanslagen gepleegd
op Zwitserse instellingen:
13·1-1982 Nyon, luciferfabriek;
16-1-1982 Genève, in het cantrum van de stad;
De 'Beweging Schweiz 15' heeft ook de volgende al voor de
datum van de uitspraak gepleegde aanslagen telefonisch
geclaimd:
1~7-1981 Bern, het Parlementsgebouw;
20-7-1981 Zürich, vliegveld Kloten;
21·7-1981 Lausanna. warenhuis;
3-10·1981 Genève, Paleis van Justitie en hoofdpostkantoor.
(zie ook JBT nr. 81-Q2, Buitenland A3).
5. Proces contra
Op 22·1·1982 is in Marseille het proces begonnen tegen
, een Fransman van
Armeense origine en als lid zijnde van ASALA, verdacht van het
plegen van de aanslag op de Turkse diplomaat
Eind februari 1982 werd
ter zake van
medeplichtigheid aan het plegen van deze aanslag veroordeeld
tot 2 jaar gevangenisstraf. Aangezien
2 jaar in
voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, werd hij na de
veroordeling in vrijheid gesteld. De milde veroordeling werd
door ruim 1000 Armenen, die zich tijdens het proces voor het
gerechtsgebouw hadden verzameld, met enthousiasme
begroet. Naar aanleiding van deze milde veroordeling
verwachten de Franse autoriteiten dat ASALA geen aanslagen
meer tegen Franse objecten zal uitvoeren.

E. RoemHns terrorl.";e
1. Bomstinslagen op vetb•nnen Roemenen in ZwitSiflrl•nd en

de Bondsrepubliek
Toedracht:
1. Op 23-1-1982 werd door onbekende daders in Genève een
bomaanslag gepleegd op de uit Roemenië afkomstige arts Dr.
, wonende te Glaub (Zwl. Onder
de auto van bètrokkene was een bom ttangebracht, die bij het
starten van de auto explodeerde. Dr.
werd aan een been
gewond. De auto werd zwaar beschadigd.
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die getrouwd was met een Spaanse,
vestigde zich 12 jaren geleden in Spanje en studeerde farmacie
aan de universiteit van Salamanca (Spanje).
Sedert drie jaren woonde hij In Madrid en werkte aldaar in een
apotheek.
Onlangs had hij een bezoek aan de Libanese hoofdstad Beiroet
gebracht.
Op 3-3·1980 had een lid van het 'AriJbische bevrijdingsfront',
afkomrtig uit het olieriaetje Oman, bij vergissing de Spaanse
advocaat.
- die hif had aangezien voor de
ere-voorzjtter van de Joodse gemeenschap in Madrid Max
Mazln ·,doodgeschoten.
De vertegenwoordiger van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie
(PLO) in Madrid beschuldigde de lsraiiliache geheime dienst in
een veridaring aan het Spaanse nieuwagentschap EFE van het
plegen van de moord.

- een elektrisch ontataldngsmechanisme met bijpassende
wekker;
- 2 gasflessen van elk 2.6 kg;
- een treinkaartje Parljs-Augsburg, gekocht op 1&-2-1982 op
het Gare de I'Eotte Parijs;
- kleding van Duits fabrikaat
- cosmetische anlkelen, gekocht in de Duty FreeShop van een
vliegtuig van de Lufthansa.
In de auto werden aangetroffen:
- ttaliaana paspoort no. C 974305, t.n.v.
, afgegeven op 1-3-1978 door de
Quertera di Mllano;
- Italiaans rijbewijs no. 2012689, t.n.v.
1, afgegeven op20-10-1980 door de prefectuur
van Milaan;
- ZWiteera paspoort, no. 3862583/1.21 863, t.n.v.
, afgegeven op 2·7-1980
door het departement de police van het kanton Luzern, afgegeven
op30+1976;
- Zwksers identiteukaart, no. A 1412708, t.n.v.

C. Pale.llj,. tenorlome
1. Aanhouding
I

re Parijs

Op 1&-2·1982 werden te Parijs aangehouden
_
(BRD), woonachtig te Frankfurt
en
(Zw),
woonachtig te Miniaio (Zwlt..,rland). Bewakers van een
parkeergarage spraken het paar, dat zich op dat moment in een
geparkeerde auto bevond, aan. De man trok hierop zijn pistool
en wilde op één van de bewakers schieten, doch het wapen
weigerde.
Na een ontvluchtingspoging kon het paar later door de politie
worden aangehouden.
De auto, merk Peugeot 504, was voorzien van een veNalat Frans
kenteken 923 BJX 75. Van B. BREGUET is hel volgende bekend:

- Een hotelrekening op naam van
,, van hotel Sla, 14 Rua
Pampon te Parijs;
- Een enveloppe met 20 biljetten van 100 dollar
- Twee adresboekjes.

23...1170
Te HaWa aangehouden ter zake van poging tot bomaanslag te
Tel Aviv in opdracht van aan Palestijnse organisatie; betrokkene
gaf toe lid te zijn van de PFLP (Popular Front for t#le Liberlilion
of Palest/nel

21-4-1171
Veroordeeld tot 15 jaar gevangenisotrof door een lsraêliach
gerechtshof
~11n

In vrijheid geateld en uitgewezen u~ lsraêl

8-12·1178
Woontie Berlijn,

1-1178
Zou zich samen met
te Rome hebben schuldig gemaakt aan opllcting
(huur);

H-1112
Woontin het Grand Hotel de la Venue, 14 Rue Pompon, Parijs
zoaking In het hotelleverde niets op. Op dit moment woont hij
weer in Miniaio (Zwuerland).
Van
·Is beltend datzij bevriend is met de intemationaal
gesignaleerde
(BRD).
I is lid van de '/nremati01111/en F,..ktion'
van de 'Revolurlonlren Zeilen'. Volgens uitspraken van
ex-terrorist en schrijver van
het boek 'ROckkehr in die Menachlichkeit', zou
• metals
alias
', ..,men met
hebben deelgenomen aan
diverse terroriatieche activiteiten on eveneens lid zijn van de
'/nrernali01111/en Fr11ktion' van de 'Ravo/utionlren Zeilen'.
Bij de aanhouding was
in het bezk van een paopoort
op zijn eigen naam, uitgegeven door het departement de polica
van het kanton Teain en meerdere documenten op naam van
andere penonen. Onderzoek loopt nog. Tevens hadden zij in
hun bezit:
- 2 plotolen, FN met de nummers 75031009 en 75031003 of
75031005;
- 5 kg springstof van het merk Panthrit;

1

In de nacht van 19-2-1982 werd in de tweede woning van
aan de
te Berlijn huiszoeking
,
verricht. In de woning werd aangetroffen
, van Zwitserse nationaliteit.
Betrokkene zei In Berlijn te wonen en te studeren. Op dit adres
woont ook
momenteel
op vakantie. Beide pe111onan komen In de BRD niet voor.
Bij de huiszoeking werd omvangrijk schriftmateriaal, o.a.
adresaan en telefoonnummers veiliggesteld. Onderzoek
hiernaar duurt nog voort.
Nadat foto's van da in Parijs gaarresteerde personen naar de
Zwitserse autoriteiten waren verzonden, werd medegedeeld dat
de aangehouden man inderdaad identiek is aan BREGUET
(Zie ook bnl.onder Al

D. Arm•n• terrorisme
1. AansiBfl op de Turksrt Consul-Generaal
•, dd.
21J..1-1982 te LosAngeles
Op 28-1-1982 werd de Turkse Consul-Generaal
1 te
LosAngeles (Callfornli) doodgeschoten.
Omstanders zagen twee mannen de auto van
1 naderen
toen daze stilstond voor een rood verkeerslicht.
De beide onbekenden openden, ieder aan één zijde van de
auto, het vuur op de achter het stuur zittende.
1, die door
verscheidene kogels, dia dwars door de ruiten van de wagen
werden geschoten, werd getroffen en ter plaatse overleed.
Na de schietpartij vluchtten de daders naar een gereedsteende
personenauto van het merk Chevrolet (bouwjaar 1977) voorzien
van het Californische kenteken 534 TER.
Het genoemde kentaken Is afgegeven ten name van:
woonachlig te Pasadena (Cal/fom/I),
Op de plaats van het misdrijf werden naast enkele hulzen twee
pistolen aangetroffen.
•· Een cott 45 automatic, Mark IV, model70, serienummer
86372 G 70; en
b. Een co~ 9 mm voorzien van het serienummer 70 BS 96685.
werd, toen hij terugkoorde naar zijn
woning, gearresteerd en op aanklacht van moord ingesloten.
Drie andere personen, die samen met
werden
gearresteerd, werden al spoedig wegens gebrek aan bewijs
heengezonden.

Claim
Korte tijd na de aanslag ontving 'Aasociated Prees' In Washington
een telafoontja waarin de aanslag werd geclaimd door de
'Justice Cammandoe of the Armen/en Genocide' (JCAG).
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•, een meisje waar
nogal innige contacten mee onderhield. In haar woning werd
een aanzienlijke hoeveelheid wapens en explosieven
aangetroffen:
33 magazijnen met patronen;
29 handgranaten;
15 rtaven dynamiet;
10 kilo plaotlc kneedbommen en
3 bommen met ontstekers.
Tevens werden er plattegronden van diverae gebouwen
aangetroffen.
In deze gabouwen waren o.a. redacties van 'L'Aurore', 'Minute'
en 'L'Arche'gevestigd en waren in de zomer van 1974 het
doelwit van de door het 'Commando Mohamed Boud/a'
geclaimde bomaanslagen.
Bulten het bovengenoemde msteriaal-rden nog plannen
aangetroffen voor aanslagen op woningen van o.a. politici van
verschiltende richtingen en journalisten. Van een aantal van
deze personen waren dossiers aangelegd.
werd op 5-7-1975 te Parijs t.z.v.
wapenbezit en samenzwering gearresteerd.
Bij haar verhoor veridaarde zij det
'diract na de schietpartij
naar .haar toe was gekomen en bij haar de nacht had
doorgebree hL
In de periode dat
onder observatie stond, trachtte
met ham In contact te komen.
werd op 211-6-1175 in Parijs gearresteerd en aan de
Duitse autoritemtn uitgeleverd in verband met door hem In de
BRD gepleegde activiteiten. Bij zijn aanhouding was hij in het
bezit van een identiteit8kaart ten name van
die
was voorzien van zijn foto. Hij verklaarde dat hij deze
idenmeitokaart had gekregen van
Na verhoor in Saarbrilcken werd hij wegens gebrek aan bewijs
vrijgelaten en ve<dwaen apoedig In de illegaliteit.
Op 2&-7-1976 werd er een luchtbus van 'Air france' gekaapt die
op weg was van Tel Aviv naar Parijs en net een tusaenlanding
had gemaakt in Athene. De kapef"tt dwongen de piloot koers te
zetten naar Entebbe ilwaar de laraöllers In staal waren in een
spectaculaire actie bemanning en pasaegiera uit handen van de
terroristen te bevrijden. Naar alle waarschijnlijkheid was een
, die bij het vuurgevecht met de
van de kapara
ltraëliers om het teven Is gekomen.
8. Overva/op her Opec-gebouw re Wenen op21·12·1975
Op 21·12·1975 rtapte een groepje van vijf personen, vier
mannen en een vrouw, elegant gekleed en voorzien van
sporttassen die wezen op een skivakantie, een gebouw in
Wenen binnen waar de gadelegeorden van de 'Organlzalion of
Petroleum Exponlng Countries' (OPEC) de laatste hand legden
aan de nieuwe olie-overeenkomsten.
Het gezelschap bertond uit:
ex-lid van
Dr.
Socialistische Patlinten Kollelrtiaf, die in de BRD
was veroordeeld i.v.m. terroristische activiteiten maar in ruil
voor de ontvoerde politicus
weer was vrijgelaten,
en twee Palertijnen.
·
fungeerde indertijd als chauffeur van
toen deze op het vliegveld in Stuttgart de filosoof
afhaalde voor een ontmoeting met de gedetineerde
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Groep 3: Saoedle-ArabiA, Iran, Qatar en de Verenigde Arabische
Emiraten.
maakte al spoedig duidelijk dat de groepen 1 en 2 niet&
ta vrezen hadden maar dat de zaken voor groep 3 er heel
anders YOOrstonden.
In deze groep bevond zich ook de bekende sjeik
van
Saoedfe-Arabii die later mededeelde dat
' van plan was
g-eest hem en zijn collega de Perzische mlnlater
te
doden om daarmee hun pro-westerse staten te waarachuwen
tegen het aannemen van een wetwillende houding ten opzichte
van lsrall.
De Lyblsche olieminloter, opgelucht dat hij in de eerste groep
was ingedeeld, maakte tegen
nog een opmerking over
diens typlach joodse uiterlijk waarop
'zei: Wat kan Ik
er~~•n doen, ik ben er niat verantwoordelijk voor dat mijn
gezicht er als diJt van rten Jood uitziet'.
Reeds enige uren na de aanvang van de gijzeling was het
duidelijk dat de Oortenrijkee kan..,lier gehoor zou geven aan de
eisen van de oveNallera.
Na vier dagen van onderhindefen konden de terroristen met in
hun midden de bij de aanvang van de actie zwaar gewond
geraakte
I en de gegijzelden het gebouw
verlaten en begaven zich op weg naar het vliegveld.
In Algerije werden de gegijzelden vrijgelaten, waarop het
overgebleven gezelachap, onder wie ook nog enkele
olieminieters uit de groepen 1 en 2, doeNlogen naar Tripoli.
Algemeen wordt aangenomen dat kolonel Ghadaffi de
initiatiefnemer van de actie is geweest.
Na de OPEC.-overvel werd tot de ontvangst van da brief door de
Franse ambassade te 's-Gravenhage niets meer van
vernomen.
Chronologie terroristische activiteiten v•n:
31-12-11n Londen
De voorasnotaende Britse zionlot
·• preaident-directeur
van het warenhuls Marles 6. Spencer wordt neergeachoten door
een indringer die later wordt geïdentificeerd als
komt er dank zij zijn rterke gebit waarop de kogel afrtuit,
levend af.
24-1·1174 Londen
pleegt zijn tweede terreurdaad. Hij gooit een van een
Ru11i1che granaat gemaakte bom naar een lsralliache bank in
het hartje van Londen, waarbij een vrouw verwondingen
oploopt.
3-8-1174 Parijl
Autobommen exploderen voor de kantoren van 'L'Aumre',
'Minute' en 'L'Arche'. Ean vierde niet ontplofte bom wordt
ontdekt in de buurt van de kantoren van de Franse radio an
televisie.
13-8-1174 Den Haq
In een operatie dia made door
op touw ia gezet en
gefinancierd bezetten drie Japanners de Franse ambassade en
eisen met succes de vrijlating van
., hun
geldkoerier.

Bij de aanvang van de gijzelingsactie werden drie mensen
gedood; sen Oortenrljkee politieman, een Irakees delegatielid
en het Lybiache delegatielid Yousef
die door
persoonlijk werd gadood. Over dit feit betuigde hij
overigen• zijn opljttegen de Lyblache oliemlnloter
De anderen verloren het leven door toedoen van

1&-8-1174 Parijl
Twee mensen worden gedood en twaalf gewond als
'ter
ondersteuning van de el..,n van de Japanners die de Franse
ambassade in Den Haag bezet houden een handgranaat-rpt
in 'Le Drug•tore'.

De aanwezige delegatie-n werden in de hal van het gebouw
bijeengedreven en verdeeld in drie groepen: 1 Progressieven, 2
Vrienden en 3 Reactionairen.
De verdeling waa all volgt: Groep 1: Lybië, Algerije, Irak en
Koeweit, Groep 2: Equador. Venezuela. Nigeria en Gabon.

13·1·117& ParQa
Leden van de bende van
'trachten op Orly met van de
schouder afgevuurde rakallen een EL AL toertel te vernietigen.
Ze miuen maar raken een Joegoslavisch vliegtuig en een van
de gebouwen van de luchthaven.
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19-1-1175 Pertja
De mannen van
RPG-raketten op Orly

doen een nieuwe poging met

)

nemen, dat de schrijvers de daders van de aanslag zijn. Het:
misdrijf stemt overeen met de werkwijze van de Revolutionlrs
Zeilen.

hadden welke prominenten in het Hotel Marriott aanwezig
waren, de mogelijkheid van een terroristische actie hebben
overwogen. Door de grote op de been ziJnde politiemacht werd
achter van de operatie afgezien.

21-8-1175 PeriJ•

identiteit wordt onthuld als de Franse politie door zijn
verbindingsman met het PFLP
, naar zijn
flat in de
wordt geleid.
'schiet
L
en twee politiemannen dood en verwondt een derde alvorens
naa..- Algerije te ontsnappen. Tot dan toe had niemand van zijn
bestaan of van zijn betrokkenheid in terroristische acties in
Londen en Parijs afgeweten.
21-12-1975 Wenen
·en een gemengde groep van Palestijnse en Westduitse
terroristen dringen in het OPEC-hoofdkwartier door.

Drie mannen worden neergeschoten en elf olieministers onder
wie de Saoedische minister
en zijn Iraanse collega
• worden ontvoerd en gegijzeld. Tenslotte worden
de gijzelaars tegen een losprijs in Algerije vrijgelaten.

11 Buitenland
A Duits Terrorlome
1 Rote Arm• Frektion
De Duitse terrorist
' veroordeeld lol levenslang
Op 4-12-1981 werd de 28-jarige
door de 4e strafkamer van het gerechtshof te Düsseldorf
veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf.
Hij werd schuldig bevonden aan tweevoudige moord,
ontvoering. afpersing en het lidmaatschap van een terroristische
vereniging.

verstoorde de uitapraak door luidruchtige
interrupties, terwijl sympathisanten met luide kreten van hun
ongenoegen deden blijken.
Direct na het uitspreken van het vonnis werd
terwijl deze schreeuwde niet geïnteresseerd te zijn in het
oordeel van de heersende klasse, weggevoerd.
De rechtbenk stelde vast dat
bii de ontvoering van
en de moord op de voorzitter van de werkgeversbond
en de moord op vier van diens begeleiders een
bepaalde vastomlijnde rol heeft vervuld.
Of hij zelf heeft geschoten ofwel de bus, waarin het slachtoffer
werd vervoerd, heeft bestuurd is niet met zekerheid vast te
stellen.
was volgens de rechtbank op zijn laatst in 19761id
geworden van de RAF.
Tijdens het proces gaf
als beroep op: 'Ud van de
RAF'. Steeds heeft hij verklaard de geweldplegingen van de
RAF noodzakelijk te vinden.
De rechtbank baseerde de uitspraak voornamelijk op schriftelijke
verklaringen van twee voormalige RAF-leden.

Activiteiten v•n

in Nederland

In de nachtvan 16 op 17-4-1977 overnachtteeen 5-tal RAF-leden
in Hotel 'Simon' {een dBÇHndance van
hel h atol 'Roemer Visscher') gelegen op ongeveer 200 meter
afstand van het hotel 'M11rriort', aan de Stadhouderskade 21 te
Amsterdam, alwaar op 16 en 17-4-1977 een conferentie plaats
vond van de 'Soci•listische lntemationllfe'.
Aan deze conferentie namen vertegenwoordigers van vele
landen deel, w.o. Duitsland die vertegenwoordigd werd door;
·,twee adviseurs. twee veiligheidsagenten,
met een gevolg van 8 personen.
Aan de hand van verklaringen van de 'berouwvolle' terrorist
, die indertijd ooi< deel u~maakte van het
gezelschap. werd bekend dat het vijftal, nadat zij vernomen

w.o.

Huur personenaura 111 Alkmaar (Middelbeek B.V.} op 19-9-1977
Op 19-9-1977 huurde een man bij Garage Middelbeek te
Alkmaar een personenauto voor de duur van 14 dagen. De man
legitimeerde zich met een Oostenrijks rijbew;js ten name van
, wonende te Wenen,
• afgegeven
op 14-4-1972.
Op 3·1~1977 deelde de man telefonisch mede dat de auto in
Parijs was achtergelaten in verband met een defect.
De autosleutels en bijbehorende bescheiden zou hij naar het
bedrijf in Alkmaar opzenden.
Op 5-10-1977 werd de auto op de aangeduid de plaats
aangetroffen. doch van een defect kon niet blijken.
Korte tijd daarna nam de man wederom telefonisch contact op
en vroeg welk bedrag hij nog verschuldigd was. Hem werd
medegedeeld dat dit bedrag I 1390,88 was, dat later door
bemiddeling van de Nederlandse Middenstandsbank te
Dordrecht werd voldaan. Inmiddels had het verhuurbedrijf een
gespecificeerde rekening gestuurd aan het adres van
te
Wenen.
', reageerde hier meteen op met de mededeling dat hij
sinds juli 1977 in Oostenrijk in Militaire Dienst zat en onmogelijk
in de genoemde huurperiode in Nederland kon zijn geweest, en
deelde verder mede dat in 1976 zijn rijbewijs waa ontvreemd en
overlegde een verklaring van de politie te Wenen waaruit een
en ander bleek.
Door het BKA werd het handschrift voorkomende op het
huurcontract geïdentificeerd als te zijn van:
Op 13-10-1977 werd door een onbekende. geschatte leeftijd 27
jaar, bij de Nederlandse Middenstandsbank te Dordrecht het
bedrag van f 1390,88 overgemaakt aan hst verhuurbedrijf.
Door BKA werd door middel van een handschrift vergelijkend
onderzoek vastgesteld dat de vrouw door wie het stortingsbewijs
was geschreven mogelijk identiek is aan
Bij fotoconfrontatie werd echter de foto van
niet herkend als de persoon door wie het geld werd
gestort.

2. Bomaanslag lllgen de honorair-consuf van El Salvador te
Keufen op 24-1-82
Op 24-1-1982 werd op het administratiekentoor ven de
bouwonderneming BAUWENS te Keulen een bomaanslag
gepleegd. De schade bedroeg ca. 100.000 DM. Persoonlijke
ongelukken deden zich niat voor. Dr.
is sadert 1958
honorairooeonsul van El Salvador in de BRD.
In brieven aan de Kófnische Rundschau en de Frankfurter
Rundscha u claimden de Revofutionlre Zeilen de aanslag. De
tekst geeft in het bijzonder kennis van de rol die de USA speelt
in El Salvador en beschrijft de door dtt land venneende
voorgenomen onderdrukking van het Salvadoriaanse volk.
Aanvulling:
De betrekkingen en de invloed van de USA op El Salvador
waren in de Bondsrepubliek eerder aanleiding voor acties. Zo
vonden er in 1981 meerdere pamfletacties, kladacties en
demonstraties plaats. Ook werden in dit verband op 6-6-1981 in
Berlijn de det~rsloten van koffie-verkoopfilialen dichtgeplakt. In
Monoheim en Viernheim warden op 22-1-1982 bij filialen van
de koffiefirma Tsichbo aanplakbiljetten met opschriften
betreffende de politieke verhoudingen in El Salvador en
Guatemala geplakt.
Conclusie:
De aanslag in Keulen is met grote waarschijnlijkheid politiek
gemotiveerd, gezien de betrekking van dr.
met El
Salvador. Op grond van de inhoud van de claimbrief Is aan te
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3. Bomaanslag op bouwbedrijf re Wiesbaden d.d. 24-2-1982.
claim: 'Revofulionllre Ze/Ie'.
Op 24-2-1982 werd door een onbekende een bomaanslag
gepleegd op het bureau van de firma Bilfingerund Berger,
gevestigd aan de Haingraben 2 te Wiesbad en. Bij deze aanslag
werd een bewoonster door rondspringende glassplinters licht
gewond en ontstond er aanzienlijke schade aan het gebouw.
Op 25-2-1982 ontving de Frankfurter Rundschau per
spoedbestelling een claim brief, ondertekend door de
'Revofulioniire Ze/Ie'.
De per spoedbestelling afgegeven brief was voorzien van een
poststempel met de datum 25-2-1982 en was op het postkantoor
van Frankfurt am Main afgestempeld.
Onder de mededeling Sie wollen nur unser Bestes, Sle
bekommen's aber nicht/I claimt de onbekende schrijver de
aanslag; verder wordt er medegedeeld dat sabotage het meest
effectieve middel is om het bouwen van startbanen te storen, te
verhinderen of te blokkeren.
De brief eindigt met N11ch IJIIen Erfahrungen mit P•tteien,
Parl11menttuismus und sogenannten Volksvertretern k•nn unser
Beilreg nur die Verweigerung der Wah/bereiligung, dor Bewuszre
Wahlboycorrssin'. Onder de tekst is hat embleem Keine
Startbahn West, voorzien van een vijfpuntige ster en de
initialen RZ afgebeeld.
De brief is op dezelfde wijze ingedeeld als die, welke de laatste
maanden zijn ontvangen, in verband met de aanslagen inzake
de problematiek rond de Rhein Ma in-luchthaven.
B. Arebloch terrorisme

na.

82-G4

Varder werden twee pakketten munitie met een totaal van 43
patronen kaliber 7,65 mm in de hotelkamer veiliggestefd.
Oe ontdekte spring- en ontstekingsmiddelen zijn voor de
vervaardiging van onconventionele explosieve verrichtingen
geschikt.

Achiergrond
In de afgelopen week, om precies te zijn 26-2-1982, ontving het
SKA een vertrouwelijke aanwijzing met betrekking tot een
samenkomst van Syriêrs behorende tot een terroristiache groep
in het ressort Stuttgart.
De samenkomst zou voor de planning en voorbereiding van
aanslagen op leden van de Mos/embro«<entchiJp hebben
gediend.
Over één van de deelnemers, ene
, werd bericht,
dat hij zich sedert vale jaren in de Bondsrept~bliek ophoudt en
in München woonachtig moet zijn.
Onderzoeken, die op grond van deze aanwijzing werden
begonnen, leidden naar het constateren van een verdachte
(terroristische) groep in Stuttgart.
Volgens inlichtingen van de politie, zou
zich reeds
vanaf 1960 in de Bondsrepubliek- en wel overwegend in het
Beierse gebied- ophouden.
Hij is onder een groot aantal valse namen- verband houdende
met verscheidene strafzaken (bedrog, valsheid in geschrifte,
huwelijkszwendel etc.)- naar voren gekomen.
De andere Syriirs zijn pas kort geleden vanuit Syrii de BRD
ingereisd. Alle genomen maatregelen werden in samenwerking
tussen het BKA en enkelelandelijke politie·instanties uitgevoerd.
Op voorstel van de OvJ in Stuttgart heeft de rechter van de
A.G. Stuttgart die belast is met de oordeling over verlenging
van hechtenis, arrestatiebevelen doen uitgaan tegen de op
1-3-1982 aangehouden Syrische staatsburgers wegens
voorbereiding van aanslagen.

1. Arrestatie vsn een Syrische terreurcommando op 1-3-1982 in
' Organisatie Marralaren van Af-Asbaqiyeh
Slurrgarr (West-Duilsfand}; Organisatie 'Martelaren van
In een publikatie in een te Beiroet (Libanon) verschijnende krant
AI-Asbeqiyeh'
werd melding gemaakt van bedreiging met aanslagen op
Op maandag, 1-3-1982, werden in Stuttgart drie Syrische
personen en instellingen in de BRD.
staatsburgers aangehouden, die er ernstig van verdacht
Naar heden hier bekend werd, heeft een organisatie die zich
worden aanslagen tegen leden van de Moslembroederschllp in
M•rretaren van AI·Asbaqiyeh noemt. in een in Beiroet
de Bondsrepubliek Duitsland voorbereid te hebben.
verschijnende
krant met aanslagen op burgers en instellingen
De aangehoudenen die tot een Syrisch terreurcommando
in West-Duitsland gedreigd wanneer de drie Syriêrs die zich in
behoren en waarvan hun identiteit nog niet definitief vaststaat.
de
Bondsrepubliek
in voorarrest bevinden, niet binnen tien
zouden zijn genaamd:
dagenworden vrijgelaten. Bedoelde Syriërs werden gearresteerd
nadat zij de Bondsrepubliek waren ingereisd om jacht te maken
op laden van de Moslembroederschap, die voor de slachting
van AI-Asbeqiyeh verantwoordelijk worden gesteld.
Een groepering met de naam Marrelaren Af-Asbaqiyeh
Een in bovenstaand verband aangehouden Iraakse staatsburger
Is hier tot nu toe niet bekend.
werd na onderzoek weer op vrije voeten gesteld, nadat gebleken AI-Asbaqiyeh is een stedsdeel van Damascus. waarop29-11-1981
was dat zijn contact met de Syriärs van toevallige aard was.
zich een bomaanslag op een recruteringsbureau van het
Syrische leger voordeed, waarbij meer dan honderd personen
Bij de Syriärs werden in een koffer twee vuistvuurwapens (een
gedood werden.
revolver merk Smith & Wesson, kaliber 38 waarvan het nummer Deze aanslag werd door de Syrische Moslembroederschap
is u~gewist en een pistool, merk Saven Star, kaliber 7,65 mm,
opgeêist. In hoeverre men deze melding serieus moet nemen,
kan van hieruit niet beoordeeld worden.
nummer 1079588). alsmede bijbehorende munitie aangetroffen
Een actie ter bevrijding van de op 1-3-1982 in Stuttgart
en veiliggesteld.
Bovendien werden meerdere paspoorten die op verschillende
gearresteerde Syrische onderdanen, kan evenwel ook niet
namen zijn gesteld, alsook een hotelsleutel met de label Howl
uitgesloten worden.
Sradr Homburg, 6650 Homburg/Saar, gevonden.
2. Moord op
'op 1-3-1982111 Madrid
De met het oog daerop verrichte huiszoeking in Hotel Stad!
(Spenje)
Homburg leidde naar het ontdekken van een huiden koffer
Op 1-3-1982 werd te Madrid een lid van het 'Arabisch
waarin zich de volgende voorwerpen bevonden:
Bevrijdingsfront'- een pro-lraakae Palestijnse organisatie
- 6 springladingen à 400 gram (het verpakkingsmateriaal is
, oud 35 jaren en afkomstig uit
- genaamd
voorzien van cyrillische lettertekens);
Haifa (lsralll. kort nadat hij zijn woning in die stad had verlaten
- 7 slaghoedjes met aluminiumhuls zonder bodemstempel:
op de openbare weg doodgeschoten door een onbekende men
- 31onten met aluminiumhuls zonder bodemstempel;
van Arabische afkomst die na zijn daad te voet wist te ontkomen.
- 1 rol springsnoer van circa 5,4 meter met rood kunststoffen
Het slachtoffer werd door twee kogels in de nek gedood.
omhulsel en
Over
het gebruikte vuurwapen, het signalement van de dader
- 3 dames armbandhorloges zonder armband, voorzien van
en diens beweegreden, zijn tot dusver geen gegevens
het schrift 'Siave' op de wijzerplaat, welke ogenschijnlijk als
voorhanden.
tijdsontsteker voor explosieve verrichtingen zijn geprepareerd.
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