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Binnenland
À Oude Molatov-ooclctellln mod~~me uitvoering.
In een pamflet ondertakend door 'ON KRUIT UTRECHT' werd
een artikel aangetroffen, waarin een beacllrijvlng wordt gegewn
van een molotov-coçktail (nieuwe -sie).
De bultenkant van een fles word! mettape (kleefband) omwikkeld,
mat de kleefzijde naar bulten gekeerd (foto IA).
Hienegen worden loden strippen geplakt (fora 18/.
Vervolgens wordt wederom tape tegen de loden strippen
geplakt, nu met de plakkant tegen de loden strippen aan (foto
IC/.

16% verdund zwavelzuur (HaSO•I van minste<~$ 35%. Hierna
moet de fles afgesloten worden.
Kon voordat da 11• als molotov-cock1all wordt gebruikt, dient
het omhulsel wee< om de flea te worden geschoven.
.. Bij hal neerkomen op een doel, zal de fles breken. Wanneer het
zwavelzuur in aanraking komt met hetlood ontstaat een
chemische reactie, die gepaard gaat met \'llllltfh. De~:4t
zèlrgen er voor dat de benzine ontbrandt.Door de Explosieven Opruiminga Dienst is deze molotov~ktail
met succes beproefd.
(Dossier 6.1/16.3)

.J<.-?

11 Bultenland
A. Dulia Terrorisme
1 RAF plesgr bsnkovervsl te BOI'hum.

T06drscht
Op 15-9-1982, omstreeks 08.06 uur, drongen drie gewapende
en gemaskerde vrouwen de loketruimte binnen van de
'Sperkasse Bochum', een bank gelegen aan de Brulestrasse 70
te Bochum.
Een van de vrouwen bleef in de toegangsdeur staan en bedreigde
bankpersoneel en cliënten met een machine-pistool, dat zij
onder een doek verborgen hed. De belde endare vrouwen
liepen naar het kasloket weer een van hen riep: 'Daai81 ein
Oberfall, allea raus', waarop het kaspersoneel het loket verliet
en de twee daders, van wie er één vermoedelijk eveneens met
een machinepistool bewapend was, de kasruimte binnen
gingen.
Om te voorkomen dat de deur van de kasruimte in hetolot zou

vatlen, zetten zij"" meegebrachte zwabber tusMn de deur en

Hot omhulsel van tape en loden strippan wordt van de fles
geechoven en dient apen vervoerd te worden, om de risico's
tijdene het vervoer te vermijden.
De flea wordt vervolgens gewld met een mengsel van 70%
benzine, 15% ayntheties afwaamlddel (b.v. groene dreft), en

hot kozijn.
Het uit de kas weggenomen geld deden zij in tassen.
De bij de toegangsdeur 81Nnde vrouw, controleerde met een
stopwatch In de hand het tijdsverloop gedurende de overval.
Na ongeveer vijf minuten maakta zij door het commando:
'Sch~usz, ffinf Minuten sind um', een eind aan de oveNal.
De dames verlieten het bankgebouw an vluchtten in een aan de
andere kent van de straat gereedstaande parsenenauto van het
merk AUDI100, kleur metallic-groen, voor2ien van het kenteken
HAM-YS86.
auto werd door een man bestuurd.

De
De

Psnsoonsbaschrijvingen
vrouw die bij de ingang van de bank bleef staan werd door
getuigen els volgt bea<:hreven:
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Oe binnenvoering van de rechter jaszak was verwijderd, zodat
_
Zij droeg een grote hoornen bril.
De signalementen van de twee vrouwen die het geld bij zich
steken luidden:

Vrouw 1:
Vrouw2:

bij gesloten jas een onder de jao verborgen wapen gepekt kon
worden.
Tevens -relen twee paar zelfgemaakte beenwanmars
aangetroffen.
De auto met het rechtmatig uitgegeven kenteken HAM-YS 85
-rd in de garage van de eigenaar aangetroffen.
De vluchtauto blijkt van hetzelfde type en van dêZelfde kleur te
zijn als de auto waarvoor het kenteken officiöal is uitgegeven.

De mar. in de vluchtauto werd beschreven als een man van
r. Twee van de
vrouwelijke daders waren voor een deel gemaskerd door een
hal&doek die zij voor hun mond hadden getrokken.

De vluchtauto waarvoor het kenteken 0-VT 832 werd uitgegeven
is op 4-9-1982 tussen 04.30 uur en 10.00 uur in Düsseldorf
gestolen.
In de rijd tussen do diefstal en het venigstellen van de auto
werd ongeveer 3500 km met de auto gereden.
Een kras in het rechtervoorspatbord on een beschadiging aan
de bumper reehta-voor, moeten na de diefstel veroor2aakt zijn.
Het slot van de tankdop werd na de diefstal uitgeboord, en het
contactslot veNangen door een ander.
Op de vluchtauto konden drie vingersporen worden veiliggesteld
waarvan twee zijn toe te schrijven aan
Voor justitieel gebruik zijn de sporen echter niet geschikt. Het
derde spoor is niet bruikbaar.
(dos•ier 21.1/39.6)
b. Allrnreffen van een VW-Golt, vermoedeliJk gabruikt door
terroristan VIII RAF
Na eon tip van bewoners van een revalidatiecentrum in
Meisenhelm werd op 17-7-82 een VW-Golt GLS, zilver-metallic,
getinte ruiten, kenteken KU5-S 716 veiliggelleld.
De afgesloten auto heelt sedert 10-9-81 op de openbare
bezoekersparkeerplaats van het centrum gestaan. Oe auto was
in de nacht van 25-5-81 te Bad Vibel ontvreemd. (zie JBT 82-08
8tl8 1}. Na de diefstal is 9000 km met hat voertuig afgelegd.

Joumoalllerlehtgavlng TatrOriema

G«mbewljs
In de tweede plaats bestraad de raadsman de tenlastelegging.
Hij achtte wat de pogingen tot moord betreft geen begin van
uitvoering bewezen, omdat de verdachte in het geheel niet
heeft geschoten op de wagens. Hoogstens ken hier sprake zijn
van medeplichtigheid, zo meende hij, m11ar dit is niet ten
lastegelegd.
Ten aanzien van de poging tot doodslag wees hij de rechtbank
erop dat z.i. de sporen, met name de plaateen waar hulzen <lijn
gevonden, het gestelde tegenspreken. terwijl ook de getuigen
niet congruent zijn. Ook t.a.v. dit punt concludeerde hij tot
vrijspraak. Wat betreft het op dit derde onderdeal van de
dagvaarding alo subsidiair gesteld: bedreiging, oordeelde hij
evenmln bewijs geleverd. Hij achtte de politieambtenaren niet
bedreigd, maar hoogstens door het in de lucht schieten van de
verdachte 'gedwongen iets na te laten'. Hetgeen ook niet ten
laste is gelogd. Wat de overtreding van de Vuurwapenbetrof kon de raadsman niet uit de dagvaarding lezen wanneer
en hoe het voorhanden hebbon zou hebben plaatsgehad, zodat
hij ook op dit punt geen veroordeling mogelijk oordeelde. Er is
hier hoogstens sprake van een subsidiair fait, maar het ia als
primair in de tenlastelegging opgenomen.
Ook indien de rechtbank tot bewezenverklaring zou komen,
achtte de raadsman de geilste straf veel te zwaar. Voor deze
,>eraoonlijkhaid, voor de confllctoplossing, voor een verdachte
die de detentie zeer zwaar zal vallen (bijv. kan voortdurende
zware beveiliging worden verwacht), vond hij echt jaar
onevenredig-hoog.
De rachtbenk bepaalde de uitspraak zaterdag 6 november 1982.
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Kader b~ ber.clrtlng Armanlir

Rond de rechtbank
De re<:htbenk was samengesteld als volgt:
- preoldent: mr.

- leden: mw. mr.

en mr.

- offtcier van justitie: mr.
- raadsman: mr.
uit Den Haag
Teneinde de berechting opzaterelag te kunnen doen plaatsvinden
was de officltle vaststelling van de ziningadegen van de
Rotterdamse rechtbenk per 1 oktober 1982 gewijzigd en deze
mogelijkheld ingebouwd. Het gebouw was hermetlach

afgesloten door parteetpolitie en door In totaal ongeveer 90
pol~ieambtenaren van de Rotterdamse gemeentepolitie.
Bijstand voor eventuele ongeregeldheden werd achter de hand
gehouden.
Er hebben zich geen verstoringen van de openbere onda
voorgedaan. Alleen waren er een zestigtal Franse Armeniërs,
aangevoerd met twee bussen, die aan de grens duchtig zijn
gecontroleerd. Zij stelden zien met spandoeken en Armeenae
vlaggen op aan de overzijde van het water van de Noordsingel,
en riepan gescandeerde leuzen, dat 'Benjamin moest worden
vrijgelaten'. Door de neergutsende regen zocht het merendeel
van de groep afwisselend beschutting In een café.
De geruchten del Amsterdamse- later verluidde het
Ronerdamse- kraekactlvisten 'te hulp' zouden komen, zijn niet
bewaarheid.
(dossier 6.0.120.)

Kenteken:

Buir

De daders roofden 118.000 DM, voor een deel in geldcassettes,
waarvan 2000 OM aan kasgeld.
Een bedrag van rond de 475.000 DM lieten ze achter.

Vluchtweg
De vluchtauto werd op een openbere parkeerplaats, in de buurt
van een school, aan de Fahrendellerstrasse aangetroffen. De
afstand tussen de bank en de parkeerplaats is ongeveer 300

meter.
Op grond van aanwijzingen van de concierge van de school kon
in de buurt van een fi•senstalling door de daders achtergelsten
kleding worden veiliggesteld.

Vluchtaura
Het kenteken dat op de vluchtauto is aangetroffen blijkt een z.g.
doublette te zijn.
In de auto werden de volgende zaken aangetroffen:
- een droogdoek;
- twee pruiken I roodbruin en mlddelblond~;
- twse hoofddoeken (gestreept en bedruktl:
- een jasschort, blauw;
- aan jasschort, wit;
- een vilten hoed, lila;
- een rok, beige met opgestikt borduurwerk;
- een pet, donkerblauw;
- een paar dames autohandschoenen, leer, lichtbruin,
bovenzijde gebreid;
- een paar dames autohandachoenen, bruin;
- een paar dameshandschoenen, leer, zwart.
Op het ochooiterrein -•den aangetroffen:
- een regenjas, donkerblauw;
- een lakjas. olijfgroen.

De totaai-vervalste kentekenplaat is vervaardigd uit kunststof.
Het kenteken KUS.S 718 ia uitgegeven voor een eveneens
zilverkleurige VW-Golf, zij het echter een VW dieselzonder
gfrtlnte ruiten. De eigenaar is een electricien.
Onderzoek vsn de auto:
De cylindersloten van het contactslot, het linker- en het
achterportier waren door de daders verwisseld; in het
rechterportier zat nog het originele slot. Onder de matten in de
bagageruimte werd een paar eveneens totaal-valse Oostenrijkse
kentekenplaten aangetroffen met het nummer W 589 198. Dit .
kenteken is uitgegeven te Wenen voor een evenettrts
zilverkleurige VW-Golf. Op het rechterspatbord werden sporen
van een sticker gevonden. mogelijk een Oostenrijkse
keuring~&ticker. Op de achterkant werden reaten van mogelijk
een landensticker aangetroffen.
Achtergrond:
Naar de autowas reeds In juli '81 een opsporingsactie begonnen.
Op 24-7-81 namelijk waren in Heldelberg vel se
Oostenrijksepepieren met de foto van de gezochte terrorist
gevonden (zie JBT 82-08 Btl!b). Bij
deze papieren bevond zich een vervalst kentekenbewijs,
waarop het chassisnummer 17 a 0068712 en het
kentekennummer W 589198 van de nu veiliggestelde euto.

Conclusie:
Op grond van de resuhaten van het onderzoek naar de aansleg
op US-hoofdkwartier te Ramsteln en de getuigenverklaringen
vermoedt men dat dit voertuig gebruikt is bij deze eanslag.
Deer komt bij dat men in een conspiratieve woning in Heldelberg
In oktober 1980 aantekeningen heeft gevonden van
• die betrekking hebben op de militaire basis Ramstein (zie
J8T tJ0.12 Brt. 1).
Overzicht velliggestelde varvoermiddelen gebruikt bij de
aanslagen te Ramstein en op generaal
te Heidelberg:
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opleveren (hij bezit een Turlco peepoort;gean andere
verblijfsvergunningen). De weinige woorden die hij sprak
werden meer dan voortreffelijk getolkt door een (als derde)

aangetrokken tolk uit Hoogland. De twee earder aangezochten
weigerdan uit angot voor repercusaiesl Zijn raadomen mr.
werd ter zitting bijgeltaan door zijn
kantoorgenoot Jhr. mr.
en de Franae advocaat
van Armeenae afkomat
, die in Frankrijk zaten van
Armeniirs heeft -dadigd.
Getuigen/derltundtgen

Behalve het verhoor van de verdachte en het voortezen van
(gedeelten van) de verklaringen van vendachteen
getuigen/deskundigen, omvatte de litting alleen nog hel horen
vantwee getulgen/deskunäogen van de zijde van de Yefdadlging,
die niets wezenlijks toevoegden. De ene, een 78-jarlge Belgische
advocaat
, lichtte toe hoe 'de Wereld' zich tegen de
vermelding van de Armeense genocide In het verdrag tegen de
genocide van de Ver. Natie• had verlet, de tweede, de 44-jarige
Franse auteur en t.v.-documentairemaker

',

kwam meedelen hoe hij in varechiliende Europese lenden
weerotend had ondervonden (door z.i. tegenwerldng van Turkse
lijdel bij de publicatie van gegevens over de Armeenaezaak.
Het zwaartepunt van de zitting, niet in tijd (de zitting duunde
van 10.00-21.00 uur) maar in gewicht. lag oterlcop het requisitoir
en het pleidooi. De offiCier van juotitle kwam tot de conclusie
dat elk van de vier in de dagvaanding -melde feiten z.i.
bewezen rnoaat worden geoondeeld. Hij achtte de aanslag op
de gepantserde wagen geen 'ondeugdelljb poging' omdat hij
hoogsteno wilde aannamen dat men wellicht had vermoed dat
de rulten gapantsand waren, maar in ieder gevel geen gegevens
omtrent de bepantsering had gekerld of vermoed. Het
madedaderechap van
NR poging tot moord In beide
gevallen oordeelde hij onbetwistbaar gezien zijn rol en de aard
ven de feiten.
Voorwllllrdelljk opzt#

Ten aanzien van de poging tot doodslag op de twee
politleambtenann botoogde do officier van jull1itie. dat er niet
minder dan ZH getuigen de vendachte hebben zien of horen
ochieten, met zijn parabellum in horizontale positie. Inderdaad
ia er tltln getuige die de verklaring van de verdachte dekt, maar
de officier vond dil onvoldoende tegenwicht om tottwijfel te
kuftnen komen. Hij concludeerde dan ook tot voorwaardalijk
opzet inzate de poging tot doodslag.
Wet de overtreding van de Vuurwepenwet betreft merkte de
officier van justitie op dat weliswaar lo vutgaltlid dat het
klein-klliber pistool vrijwel ondeugdelijk waa, en de door de
verdachte gehanteerde parabellum niet feillooi werkte, maar
dat voldoende bewijs voor het voorhanden hebben naar zijn
mening is aangedragen.
Tot slot beoteade de officier van juat~io veel aandacht aan hel
beroep dat de verdachte heeft gedaan op zijn motivatie en de
achtergronden van de Armeenee kweotle. Welitwaar, zo stelda
hij, ia niec aangetoond dat de deelnemers eon de Rotterdamse
aanslag hebben behoorttot de zo militante groep, die ainds
1973 al zestig aantlagen in de wereld op zijn rekening heeft,
met 20 doden en tientallen gewonden, meer dit mo« toch in de
beschouwing van het geheel worden betrokken. Blj oterb
poiitleb motivatiewordt tegenwoordig In de jurtdilcheliteratuur
aenaenomen, dat &en zekere overschrijding van rechtsnonnen
getalereend kin wonden. Maar uitgeeproken gewelddadig
optreden valt nimmer te tolereren.
R.chlllordfl emstig ••nget11sr

In het onderhevige geval is de Nederlandse nachtsonde ernatig
aa ngetaat. Zelfs al dachten de verdachte en zijn madedadere
alleen Turten ais object te hebben (ook In aen evantuele
volgwagen) dan nog is deedwerkalljk de Nederlandse rechtsonde
In gevaar gebrachl Niet alleen hebben ook voortijgengere
gevaar gelopen, maar hel belangrijlelie 111 wel dat (flplomaten
minotens dazeHda rechtsbescherming behoren te hebben in
on• land als Naderlandare. Zelfs w1nneer diplomatieke benden
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m&t een
worden verbroken, ia het een internetionaal
verelite dot de vertegenwoordigers van een land geen haar
wordt gekrenkt.
Bij deze berechting otaat niet Turkije terecht, het is hier geen
tribunaal. Erateat een vendachteven zeer ernstige misdrijven
voor de rechter. Hoe Nadarland tegenover de Turtse politiek
staat, Is vangeen belang voor deze berechting. De achtergronden
zijn alleen van belang voor een oondeel over de persoon van de
verdachte en de atrafmaot.
.
De officiervanjustitie legde aen aantal boeken overtie Armeenee
kwestie aan de rechtbank over, hetgeen ook de Yefdadlging
daad. HIJ ging op de inhoud niet in.

Typo

VW4t1 lE

Ten aanzien van de strafmaat overwoog de officier van juotitle,
dat hiJ de conclusie van verminderde toerekeningsvatbaarheld
niet wilde volgen. Niet allaan Is de conclusie niet toegelicht,
maar de officier van juatitie meende dat ]uilt in proc-n,
waar een politieke motivatie wordt gesteld, het z.i. als
denlgrenand voor de verdachte kan worden beschouwd hem
gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornia van de
geeltvermoge na aan la rekenen, nog daargeleten dat de
rechter licht de ach ijn op zich kan laden op deze wijze
politiak-ongewenate alementen te willen uitachakelen.
Hoogstens ken worden bellen of de verdachte onder psychioche
dwang heeft gehandeld, maar do feiten, zoals door hemzelf
weergegeven, wijzen hier geenszins op.
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route.
- Er is geen procea-verbaal van bevindingen opgemaakt bij het
eerste onderzoek van de VW·Goll van de politie.
- Bij de technische onderzooten is pas na veel aandrang
toagestaan dat contra-dNkundigen eenwerig waren.
- Bij de raçonstructlalll de verdediging niet uitgenodigd. Zij
nam van cftt feit via krentenfoto's kennis.
- Bij de rechter-commis11ris heeft de chef van het Bureau
Opeporing en Aanhouding van de Rotterdamse politie
geïntervenieerd tijde,,. het verhoor van de verbalisanten. Deze
kenden bij hal aflaggen van hun verklaringen bovendien hel
doasier.
- De atukken uit het g.v.o. zijn soma pao na een maand
toegezonden aan de verdediging.
- Het g.v.o. la pee goed op gang gekomen op 1 eeptember, zès
weken na het gebeuren.
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B ArmeeMTIIrrOriune
1. Armeens& actiVisten in Landfin 1111ngfll!ouden
Op 9-9·1982 zijn In Londen twee pereonen aangehouden van
wie men vermoedt dat zij de intentie hadden om de in de
Metropool gestationeerde Turtse Consul te vermoorden.
De personalia van beide mennan luiden:
,en
1in Iran.
De identiteit van de genoemde pareonen eteet nie1 vast.
die gebruik maakt van de alias
, was in het
bezit van het Syrische paspoort nr. 482840.

Bij IJlinhouding werden de volgende wiJpens vei/igge$18/d:
A. een aamie-automatisch pistool van het merk TOKAREV, type
TT 33, Kal. 7.82 mrn, serienummer 4386-82-52.
B. een Russische handgranaat van hal type F 1.
C. Een hoeveelheid bij het platooi behorende munitie.
Het la vastgesteld dat
, van wie wordt aangenomen dat
hijlid fs van ASAlA (Armeni11n Secrel Army for Ubermon of ·
Armenia), op 31-8-1982 Groot-8rlttannll is ingereisd;
woonde reeds geruime tijd in Groot·Brlttenni6.

Vinger•fdrukken
. Delen van ten pant·

serwist. Patronen 9 mrn
para (ZOib In VW·Transportori. 2 poer spor1-nen
mo1spikes op bllrljde"·

.......

(dossier 21.1./241

Onzorgvuldig onderzoek
In het bijzonder putte hij hiervoor aanwijzingen uit het volgando:
- verbalisenten hebben apert onjuiste waarnamlngen
-•ru•geven in hun eerste proces-verbeel. In dH verbaal zijn
hun verhelen l6 gelijkluidend, ook in hat concept, dat twijfel
beataal of zij wel zelf deze teksten hebben getikt. Zij wijzigden
hun verklaringen pes na vier weken bij de rechter-commissaris.
"Met alle begrip voor hun emotionele reactiea op de eerste dag,
ware het toch mlnstens beter ge-st als zij hun ommezwaai in
een aanvullend -baal hadden vastgelegd.' aldua mr.
'·
- De getuigen zijn niet ryscernotisch gehoord, twee belangrijke
getuigen lijn zelfs gelijktijdig gehoord.
- Er ia niet aystematisch gezocht nNr kogelinslagen lango de
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Kai..,tlautem)

SigrtlJIJffunctie

De offtcier van justitie kwam tot zijn eis van acht jaar met aftnak
en verbeurdverklaring van de gekochte auto VW K 70, gezien de
ernst ven de feiten, de persoon van de verdochte, en ook de
overweging, dat de straf een signaalfunçtie moet hebben naar
het buitenland. 'Nederland is een zeer democratisch en tolerant
land. Daarom I• hot dubbel belangrijk det duidelijk wordt dat
ook hier geen lalten als deze gepleegd kunnen worden zonder
beduidende otrafrechtelijb gevolgen'.
De verdediging, gevoerd door mr.
'• somde aan het begin
van hal pleidooi aan aantel bezwaren op tegen het ondefloak,
zowel van de pollt1e al a van het Openbaar Mlnloterleen de
rechter-commlaseria. 'Niet steeds is de nodige zorgvuldigheid
betracht." aldus mr.
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C. Iers Ul'rOriiiM
Z. Bom/lanslag in een rooms-illllhol/elce Wijk In B11f11.r d.d.
17-9-11182 '

Op 17-9-1982 ontplofte een bom In een hoofdzablijk door
rooms-talholleken bewoonde wijk in Bellast
Bij deze aanslag wenden 2 kinderen gedood en liepen 6 kinderen
en 3 Britae soldaten emotige verwondingen op.
De eensleg werd opgeil st door de INLA (ln.h Nllrlon•l Liberation
Army/, een van de Dffociallrlsh Republic Armv (OIRA)
algeoehelden beweging, die haar verontlchuldlgingen aanbood
voor het voroorzaken ven slachtoffers onder burgers. De bom
wes bedoeld voor een petroullle van het Britse leger.
De IN LA heeft zich deslijda verantwoordelijk geateld voor de
moord d.d. 31-3-1979 op.
•
• die in de
oppositie fungeende als 'schaduw-minister' voor Noord4erland
en om het leven gebracht wend door in zijn auto een
springstoflading te plaataan (JBT 71UU, hfdst. 11 AJ.
Ook de bomaaMlag op de Britae Merllel~barakken te Herfond
(BRD) op 25-11·1981 (zie JBT 81-01 onder Btl C 2/, eteet op hNr
conto.

(dossl" 22.2/3)

(douler 25.2./47.)

-lnform8tle Bullellil ·CRI

3

\I
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1. Bom11anslagen in ltyde Park en Regent's Ptlrk te Londen, dd
20· 7-1982 (zie ook JBT 82-8, 8tl D-1)
Op dinsdag 20-7-1982 ontploften te Londen twee bommen. Oe
eerste bom onplofte. omstreeks 10.45 uur nabij Hyde Part. juist
op het moment dat de 'Royal Household Cevalry' te pUrd
langs kwam.
Oe tweede bom explodeerde omstreeks 12.55 uur. Deze bom
was verborgen ondef de muziektent In Regent's Park. waar op
dat moment de band van de 'Royal Green Jackets' een uitvoering
gaf.
Door belde explosies verloren eK personen het leven en raatten
51 personen gewond.
Naar aanleiding van deze aanslagen werd onderstaande
compositiefoto gemaakt van de man die ervan verdacht wm-dt
lid, dan walleider van het IRA-commando te zijn, welk voor de
beide aanslagen verantwoordelijk was.
(do$sier 22.1./13. 12)

Journaal Berichtgevlnv Tenorlome
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2. Dood v•n een vermoedelijke ETA~Ieider
..
Jen arrestaria van drie ETA-leden in San Sebastiaan d.d.
25-9-1982
Op zondag 26-9-1982 werd door de politie een razzia gehouden
In de Baskis.:he stad San Sebastian.
Bij deze actie werd de polltie vanuit een woning beschoten,
waarop de polltie het vuur beantwoordde.
Tijdens de schotenwisseling werd de 30-jarige
gedood.
Betrokkene, die aangemerkt wordt als de vermoedelijke lelder
van het 'Commando SEGA' van de ETA. is één van de
belangrijkste activisten ven de militaire vleugel van de
seperatistîsche beweging ETA en was voorotander van de
harde lijn binnen deze organisatie.
Voorts werden bij dezelfde actie drie leden van het als 'SEGA'
bekendetaande ETA-commando gearresteerd, terwijl een
onbekende hoeveelheid wapenc, munitie, bescheiden met
betrekking tot geplande aanslagen, alsmede andere documenten
in beslag genomen konden worden.
(dossier 23.0.11.43!

E. Palast ijllil ttmarlsme
1. Aanslag op de Ie secrat/Iris v11n de Koeweitse ambassade te
Madrid d.d. 18-9-1982
Op 16-~ 1982 omstreeks 14.20 uur werd de 1e secratarts van de
Koeweitse ambassade,
, op de
Plaza Cuzco te Madrid, door een gewapende man beschoten
toen hij per auto, die door zijn chauffeur werd bestuurd, bij de

IV Uit de Rechtzaal

venegenwoordiging van zijn land arriveerde.

D. Spa- terrorisme
1. Overval op twee politieauto's in Baskenland op 14--9-1982.
Op 14-9--82 omstreeks 10.45 uur reden twee polltieauto's
bemand met vijf beambten van de 'Serguridad Ciudadana'
('Stadsveiligheid'l vanuit Sen Sebastian over de openbare weg
tussen de gehuchten Susperregui en Perurens in Baskenland.
Op dit trajact werden de beambten door vijf of zes onbekende
personenvanuiteen hinderlaag beochoten. Een van de beambten
werd terplaatse gedood, terwijl de overige vier zwaar gewond
raakten.
Een van de zwaargewonden werd door de bestuurder van een
passerende personenauto meegenomen om hem naar een
ziekenhuis te transporteren. Twee van de overvallers die de
gebeurtenis gadealoagen, dwongen de bestuurdertot stoppen,
haalden de zwaargewonde uit de personenauto en schoten
hem vervolgens dood.
Hierna vluchten beide overvallers in een niet nader omschreven
personenauto Renau~ 12.
De andere drie daders hielden een andere personenauto aan,
dWongen de bestuurder zijn auto te verlaten. en namen daarmee
de vlucht.
De drie zwaargewonde beambten werden kort daarop naar een
ziekenhuis gebrachL Voor twee van hen kwam medioche hulp
te laat, zodat er momenteel nog één zwaargewonde beambte in

leven ie.
Op de pl..,ts des onheils werden patroonhulzen van onderstaand
kaliber en merk aangetroffen:
- kal. 380 Wincheoter, afkomstig van een lang wapen type
'Fal';
- kal. 9 mm. Parabellum, merk 'S.F.';
- kal. 9 mm. Parabellum, merk 'Geco';
- kal. 9 mm. Parabellum, merk 'S.B.'.
Alhoewel deze aanslog tot nutoenlat werd opgooëist, moet ze
worden toegeschreven aen de 'Euskadi Ta Askatasuna' (ETA).
(dOlSSier 23.0./1.42!

De diplomaat werd door tenminste zas kogels in rug en ~oold
getroffen en was vrijwel op slag dood; zijn chaufleur raakte
bij de aanslag gewond.
De dader werd terstond na de aanslag ter plaatse gearresteerd
en was In het bezij van een pistool, merk Makarov, model P64,
kali ba< 9 mm, van Pools fabrikaat.
De dader die bij zijn arrestatie niet in het bez~ was van
identiteitspapieren, verklaarde
(Ubanonl en de Palestijnse
nationaliteit te hebben.
Bij nader verhoor verklaarde ~Ij dat zijn werkelijke naam
was en dat hij lid was van de
terroristische groepering van Aboe NIOAL.
Hij kwam midden juni 1982 vla Ankara in Spanje, logeerde In
verschillende pensions en otelde zich vervolgens in verbinding
met ene
te Madrid, die hem na twee
maanden het moordwapen overhandigde.
Uit ballistlache proeven bleek dat het wapen reeds op 1-7-1979
werd gebruik bij de aanslag op de Jordaanse staatsburin Madrid, die daarbij om het leven
kwam.
Alhoewel deze aanslag tot op heden niet werd opgeëist, moet
ze worden toegeschreven aan de Aboe NIDAL-groepering, daar
de gevolgde werkwijze overeenkomt met die van de aanslag op
de 1e secretaris van de Koeweitse ambassade in New Delhi,
(zie JBT 82-(T/ 11 btl D 2/ en
waarvan de verantwoordelijkheid werd opgeêist door de Aboe
NIDAL-groepering of te wel Al ASSIFA.
Op dezelfde dag (16·9-1982) werd de Consul-generaal van
Koewen in Karach i,
.1, door een onbekend
aantal mannen onder vuur genomen toen hij op weg was neer
het consulaat.
bleef ongedeerd. Nàdere gegevens
betreflende deze aanslag ontbreken. Oe genoemde
zou mogelijk identiek kunnen zijn aan 1

,

..

.

.

.

lidvan

de Palestijnse organisatie PFLP (WADI HADDAD-groepj, en
verbindingsman van deze organisatie, die zich bij tijd en wijle In
Duitsland ophoudt. maar normailter in Bagdad verblijft.
(dNB/er 27.0./45.3)

z.

Aanslag OP de /sralillsche diplomaat
_
1
(Opgeëist door de
'Gewapende Libat18Se Revolutionaire Fractie')
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Berechting van Armenilir voor lilinslag op Turkse
ConsuJ~Genera•l re Rotterdam.
'De twee politiemannen wier verklaringen door de verdediging
worden gewantrouwd, brengen mij tot de volgende opmerking.
Het is gemokkeiijk voor ons om achteraf kritische kanttekeningen
te maken, doch beseft moet worden dat het leven van deze
personen op die dag aan een zijden draedjo heeft gehengen. Zij
zijn oan de dood ontonapt. Op dezelido dag dat hun vingers de
trekker van hun politiewapen beroerden, dienden diezelfde
vingers de typemachine te bedienen. Ook politieambtenaren
zijn mensen en hebben emotionele gebeurtenissen te verwerken.
Vanuit deze optiek is het niet opvallend, doch logioch, dat de
verkieringen bij de rechter-commissaris (alwaar de verklariny~n
in alle rust werden afgelegd) enigszins verschillen van de
inhoud van hun aanvankelijk opgemaakt proces-verbaal'.
Op daze wijze ging de Rotterdamse officier van justitie mr. .
op 23 oktober 19621n zijn requisitoir in de zaak
tegen de 21-jarlge Armeniër
•.. ·
op één van de zwaarst-batwiste punten In deze geruchtm. ··'"''"e
'•k nl. de vraag of de verdachte gericht op de volgWaQool ... net
.Nee inzittenden politiemennen heeft geschoten of dat hij
-zoals hij verklaarde- in de lucht zou hebben geschoten en
nimmer zijn wapen zelfs maar op de wegen zou hebben gericht.
Strijd over de drie andere ten laste gelegde felten bestond
vooral uit juridisch-technisch oogpunt.
Tenlastelegging

De tenlastelegging in deze zaak behelsde het volgende
1. Poging tot moord op de Turkse consul-generaal te Rotterdam
op 21 juli 1982;
2. Poging tot moord, c.q. doodslag op de chauffeur van de
wagen van de consul-generaal;
3. Poging tot doodslag op de twee polltiaambtenaren, gezeten
in de niet als zodanig herkenbare politiewagen, die de auto van
de consul-generaal volgde;
4. Overtreding van de Vuurwapenwet, in het bljzondef door het
onder zich hebben van twee automatische machine-pistool
(parabellums), kaliber 9 mm.
Aan deze aanslag op 21 juli hebben vier Armeniërs deelgenomen.
Alleen
is aangehouden en do voorveschledenls Is dan
ook voomarnelijk gereconstrueerd u~ zijn verklaringen. Hij
heeft verklaard dat hij in juni 1982van Belroet uit naar Nederland
la gekomen op een Benelux ..visum.
Hij heeft zijn vliegreis in Rome onderbroken en aldoor instructies
ontvangen, ertoe strekkende dat ~ij als chauffeur van 8ftn
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vluchtauto zou diemm op te treden. bij un •anslag op de
Turkae consul-generaal te Rotterdam.
Op 20 juli t962 heeft
in Scheveningen een aldaar
-niet door hem -gekochte VW- K 70 (geel van kleur) opgehaald,
waarin zich toen reeds enkele taseen bevonden, wearin dfJ twee
genoemde machine-pistolen zaten, en bovendien nog twee
pistolen: één Sulaima, semi-automatisch, kaliber 7.65 mm, en
één semi·automatioche Cott, kaliber .45(11.43 mm). Hij heeft de
wegen naar Rotterdam gereden en op 21 juli 1982 geplaatst bij
het kruispunt Westeratngei-Mathenesser1aan-Witte de
Withstraat•Witte de Wlthburg. Daar trof hij zijn drie
'medestrijders', en kreeg hij de aanzagging dat niet hij maar
één van de anderen als chaufleur zou optreden. Hij moer.t met
een man. die hij reeds eerder had ontmoet in een Rotterdamse
vestiging van McDonald's, de wagen van de Turkse
consul-generaal op de Wastersingel opwachten. Zijn vriend zou
-gewapend met de Colt- de aanslag plegen. Zijn taak was
-met één van de parabellums- de aftocht van zijn vriend te
dekken.
Na bijna een uur te hebben gewacht, hetgeen naar later bleek
zelfs personeel van een verzeker! ngspand aan de Wastersingel
verdacht was voorgekomen, naderde de groene Peugeot van
de consul-generaal. Oet de wagen werd voorafgegaan door een
verkenningewagen was het tweetal niet opgevallen, evenmin
als zij hadden gezien dat er een volgwagen wos. Zij hadden
deze mogelijkheid wel besproken.

Gepantserd?
Aanvankelijk heeft
verklaard dat niemand wist dat de
wagen van de consul-generaal liePantserd was. Later is hij
hierop teruggekomen 'wijs geworden omtrent het gewicht van
deze verklaring', aldus de officier van justitie- en heeft hij
gezegd dat dit wèl ingecalculeerd was en dat hij ook had gezien
dat de ruiten van de wagen donkergekleurd waren. Daaruit had
hij afgeleid dat ar bepantsering was.
In ieder geval heeft zijn 'vriend' een aantal schoten op de
wagen gelost, die niet door de bepantsering zijn doorgedrongen.
Wél drong één kogel door de raamstijl van de volgwagen, een
VW-Goll. Na de aansleg rende hst tweetel naar de vluchtwagen,
'lt'laarin de beiden anderen wachtten.
was nog
teruggerend omdat hij zijn canvas-tas had vergeten! Op de
Witte de Wlthbrug zou hl] met zijn wapen in de lucht hebben
geschoten, om zijn spanning af te reageren en wellicht- hij
weersprak dit niet nadrukkelijk- om naderende ~ersonen af te
schrikken. Daarna was ook hij in de vluchtwegen gesprongen,
een schoen verliezend. en was de wagen weggereden.
achtervolgd door de VW-Goll. Tijdens de vlucht is op de Golf
geschoten door één van de inzittende van de wegen, maar
;. Plotseling stopte de wagen en alle
zeker niet door
is
Inzittenden renden naar verschillende richtingen.
gevolgd en neergeschoten.

'WIJ wilden alleen aandacht'
'Wij hadden niet de bedoeling de consul-generaal te doden',
varklaarde
ter zitting. 'Wij wilden alleen publiekelijk de
aandacht vestigen op de hopeloze oituatle van de Armenlil re In
de wereld, na de genocide van 1915116, en door de thans weer
opgelaaide onderdrukking van de weinige in Turkije
overgebleven Armeniiirs door de Turkse regering. HIJ noemde
zichzelf 'gemotiveerd', maar gaf verder toe det hij ook bang
was gftY&est om te wei-en deel te nemen aan de actie,
gezien de mogelijke represailles tegen zijn persoon.
Op 6-jarige leeftiJd wes hij met ouders, broers en zusters uit
Turkije, naar Ubanon gevlucht. Zijn moeder ia 8 jaar geleden
overleden, zijn broers en zusters zijn getrouwd, in feite stond hij
alleen in het leven.
'Hij zocht zijn Identiteit', zo heeft de forensische psychiater
overwogen in zijn rapport, 'en de oorlog die onlangs In
Ubanon uitbrak, sloeg hem geheel uit het lood. Hij Is verminderd
toerekeningsvatbaar'.
zeer timide. Hij maakte de indruk na
Ter zitting was
het uitzitten van zijn straf (als het daartoe komt uiteraard)"""
'geordend lid van de Nederlandee samenleving' te kunnen
worden. Uitlevering zal namelijk in ieder geval wel problemen
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Even later warden de vier bezetters met hooggeheven handen
het gebouw uitgeleid. In het gebouw bleken zich nog vijf
gegijzelden te bevinden.

BezertfH'S
De leider van de bezetters, kolonel
zijn aan
De andere drie dadero zijn genaamd:

i, bleek identiek te
'Polen.

; en
'•

IJlt het door de Zwitserse autoriteiten Ingestelde onderzoek 11
gebteken dat er een vijfde pe11100n nauw betrokken Is~
bijdevoorbereidlngenvandeovarvai.DezeperiOOn isgensamd:

en
I verklaarden dat zij door
zijn geronseld en door hem In contact gebracht
waren met
.. In een flatwoning met op de deur een
naampleetje milt de naam
in de omgeving van de
TherBiienwiese in MDnchen zouden zij door
belldigd
zijn.
verklaarde oorspronkelijk al a vijfde men aan de
bezettingsectie mee te hebben zullen doen doch door ziekte van
zijn eveneens in München wonende vrouw en de komst van zijn
~lnd uit Polen, maar nlllt aan de actie te hebben daalgenomen.

Wapens
De vier bezetters waren bewapend met geweren Yl!n het merk
Remington, vier Amerikaanse bajonlltten, een geweer van
Tsjechische makelij en vier geamaskers. Bij de ontruiming werd
geen dynamiet aangetroffen.

Achtergrond
In 1967 verscheen
vanachter het 'IJzeren Gordijn' in
Ooatenrijk. Hij presenteerde zich als vluchteling en deelde de
autoriteiten mee dat hij een voormalige luitenant van het
Poolse leger was, maar door verschil van (politieke) mening
met de regering had moeten vluchten.
werd opgenomen in het vluchtelingenkemp
Traiskirchen doch al spoedig bleek dat hij zijn medegevangenen
ten behoeve van de Poolse regering boopioneerde.
Voor dit feil werd hij tot elf maanden gevangenisstraf
veroordeeld. Nadat hij zijn straf had uitgezeten verdween
, maar op 19-4-1969 dook hij weer op en wel in de
woning van een Joodse juwelier in Wenen die hij met diens
gezin enkele dagen In gijzeling hield.
Bij daze gelegenheid gaven hij en zijn twee mededaders zich uit
alsvertegenwoordigers van de Palestijnse organisatie 'Al
Fatah' en gaven te kennen 'herstelbetalingen' bij de joden in
Wenen OP te komen halen.
en zijn vrienden verlieten uiteindelijk de woning met
medeneming van aleraden, enige andere waardevolle
voorwerpen en 12.500 Schilling. Tien degen leter werd het
drietal in de nabijheld van de Joegoslavische grens
aangehouden.
kreeg voor de gijzeling negen jaren gevangenlastrat
die hij in Ooaten rijk volledig uitzet.
Na zijn detentie krseg hij von de Ooatenrijkee regering om
humanitaire redomen een Vreemdellngenpespoort.
Op dit paspoort reifde hij naar Zwitoerland waar hem echter
politiek asiel werd geweigerd.
vla Wenen naar Assen waar hij tijdens
In 1978 reiede
zijn werkzaamheden als achoonmeker in een school d1 lerares
r leerde kennen. In 1979 trouwden zij, maar twee
jaar later verliet
de echtelijke flat

)
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Aan het peperdure Noordeinde had hij zijn eigen Pooloe
restaurant 'Chopin' ingericht.
In deze periode liet
zich vaak in Intervi-s of
geepreleken uit.,."., zijn roemrucht verleden als officier In het
Poolse leger.
Voor het PooiQ regiem had hij geen goed woord over, alhoewel
personeel 11an de Poolse ambassade regelmatig In zijn restaurant
te gast waren. Aan de andere kent -kte hij irritatie bij de
Solidariteit-senhangers door hun te welgeren In zijn zaak
affiches van de vakbond op te hangen.
Hij verklaarde dk niet te kunnen doen vanwege zijn contacten
met de functionari8sen van de Poolse ambassade.
In deze tijd werd hiJ als een wet warrige man beschouwd.
Langzamerhand bleven de liefhebbers van het door
verstrekte Poolse eten weg.
De zaek raakte In flnanclllle moeilijkheden en enige maanden
voor de bezetting ven de ambassade in Bern ging het restaurant
failliet.

MiJnehen
In München werd In de door de bezetters genoemde flet die
gelegen bleek te zijn aan de Thereoienhöhe 6 een paspoort en
eèn rijbewijs ten name van
aangetroffen.
Tevens werd er een hoeveelheld munitie gevonden.
Het naamplaatje
bleek echter verwijderd te zijn.
Het onderzoek naar
voornoemd en de samenhang
tussen
en
In reletie tot de bezetting van de
ambassade is nog nielafgerond.
(dossier 10.1142.20}.

11. Buitenland
H Aanslag op p/v. dilfiCteur P.L.1

te Parijs dd.
23·7·1982
(Aanvulling op JBT 82-()9 Btl H}
Naar aanlelding van de aansleg op de plv. directeur van de
PLO-vestiging te Parijs,
, waorblj niet
geidentificHrde inzittenden van een blauwe personenauto
waren betrokken, werd In het kadervan het onderzoek van de
Franse zusterdienst twee montagefoto's ontvangen die op twee
""" de drie onbekende daders betrekking hebben.

A-

Deze man heeft bij de aanslag gebru lkte
auto gehuurd onder de Identiteit van
(Argentlniê)

(do.Uillr 27 nflfl.'t lil

enverdwHn.

woont, wn aanvankelijk kritiek.
De echtgenote van de diplomaat en 2 andere familieleden, die
ook in de auto zaten, werden eveneens ernstig gewond.
Volgens ooggetuigen was de ontploffing zo krachtig, dat de
grond op 100 m afatend dreunde en dat de auto in de lucht
-rd geslingerd.
BIJ deze 20e antl-loraêliache aanslag In Parijssinds juli '82,
raakten nog ongeveer 50 personen gewond. Het merendeel
hiervan betreft leerlingen van een lyceum in de buurt, die hun
schoolgebouw op dat moment verlieten.
Claim:
Bij een persbureau te Parijs werd de aanslag telefonisch
opg..lst door de 'gewapende Llbaneee Revolutionaire Fractie'.
De claim wordt door da Franse autoriteiten serieus genomen.
Op 31-3-1982 was op het kentoor Aankoop van het lsrailische
Ministerie van Defensie al eens met een mitrailleur geschoten.
De Franse organisatie'Action Directe', inmiddels verboden, had
verklaard die aanslag te hebben gepleegd.
De nieuwe aanslag is er één van een serie, waarvan de ernstigste
wol die van S-8-t982 in de Rue des Rosiersin de Joodse wijk is
geweest. Toen openden enkele terroristen in koelen bloede het
vuur op bezoekers van het restaurant 'Jo Goldenberg', waardoor
zes mensen werden gedood en 22 gewond /zl<l JBT 82-()9 Btl
onderF2/.
De lsraêliache ambaaaedeur In Parijs
, zei de
aanslag te zien als een provocatie aan de vooravond van het
Joods nleuwjear. Bijna twee jaar geleden werd, volgens hem
met hetzelfde doel, een aansleg gepleegd op de synagoge aan
de Rue Copernic te Parijs, waarbij vier doden vielen en negen
mensen werden gewond. IJBT 80-12 BI/ EJ.
(dossier 27.0./47.5}

3. Aans/sg op bezoekers vsn ® symrgoge in Brussel d.d.
18-9-1982
Op 18-9-1982 omstreeks 11.40 uur werd In Brussel een aanslag
gepleegd bij de Joodse synagoge In de Regentschapastraet.
Een onbekende man met een Arablach uiterlijk opende vanechter
een geparkeerde auto met een pistoolmitrailleur WZ 63 het
vuur op een aantal gelovigen dat, In verband met de viering
van het Joods nieuwjaar, de sabbeldienst bijwoonde.
Juist met het oog op de Joodse nieuwjaarsviering waren In

C/11/m:
Aanvankelijk werd in een anoniem telefoontje de
verantwoordelijkheid voor de aansleg op de synagoge in
Bru-l opgeëist door de 'Beweging voor de bevrijding van
Palestina', meer de politie nam deze melding niet serieus. Bij
monde van de vertegenwoordiger van da Palestijnse
bevrijdingsorganisatie PLO in Brussel,
•
-rd de aanslag krachtig veroordeeld 'omdat dit soort aanslagen
de zaak van de vrede niet dient'.

:z.
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van het loraillscha Ministerie van Defensie,

De toestand van de diplomast die sinds Hl-1981 in Parijs

gemeenschap vrij groot is, extra veiligheidsmaatregelen
getroffen. De synagoge in Brussel werd bewaakt door 3
BrUMelse politiOHigenten en 4 laden van de Joodse
veWgheidedienst. De 4 Joodse velllgheldebeamtan werden
gewond, 2 zijn er ernatig aan toe. Eén van de politl•agenten
kon terugschieten. Hij meent de dader in het rechterboon te
hebben geraakt, doch de dader kon te voet door de Coppenastraat
In de drukke menigte ontsnappen.
Op de piaMa van de aanslag -den 20 lege patroonhulzen
aangetroffen. Deze hulzen van 9 mm kogals zijn afkomstig ven
een pistool-mitrailleur WZ 63 van Pools fabrikaat. De kolf ken
omgeklapt worden, waardoor het wapen een efmeting krijgt
van 33 cm. Deze bescheiden afmeting vergemakkelijkt het
onopvallend met zich meedragen hiervan en verklaart de
voorkeur van terroristen voor het wapen.

Deze man ia één van de daders van de aanaleg.

1.

In Parijs werd op 17-9-1982 een bomaanalag gepleegd op een
auto In de Rue Cardinet in het 17e arrondissement, die bestuurd

werd door een Israëlische diplomaat van het Bureau Aankoop

n..........., 11112. no.

n

Inmiddels meldde op 24-!H982 hel in Londen verechljnend
Arabische blad 'AL ARAB' dat een groepering, die zich de
'Zwarte Ubanonorganisatle' noern1, heeft laten weten
verantwoordelijk te zijn voor de schietpartij voor de synagoge
In Brusoel. De groepering had verklaard, dat de aanslag een
represaille was voor het bloedbed in de Palestijnse
vluchtelingenkampen bij Beiroet en kondigde het begin aan van
een 'oorlog tegen iedere zionist In de wereld, als vergelding
voor de nieuwe naziatisehe massamoord in Ubanon en uit
wraak voor ella martelaren In Libanon'.
Na de aanslag op 18-9-1982 aniStonden Incidenten tussen
journellaten en Joodse gelovigen. De pers werd door duidelijk
ontstelde en opgewonden Joodse gelovigen antl-eemitl•me
verwaten. Ook het TV-station RTBF waa Cluidelijk het dot,lwit
van de Joodse woede, omdat het d.d. 17-9-1982een reponege
over de Palestijnen had uitgezonden.
Over de identitei1 en het motlef van de dader is vrijwel niets
bekend. Aan de hend van verklaringen van schaarse getuigen
werd een robotfoto samengesteld. Het (vage) signalement van
de dader luidt:

Voorgalinde aans/11{/&n:
Eerdere aanslagen, waarbij de WZ 63 contra Joodse c.Q.
lsrallllache doelen gabruikt is zijn:
- da aansleg op de synagoge In Wenen op 29-8-1981 (zieJBT
81-10 BtJ onder 8 4};
- de aanslag op de laraèllsche ambassadeur
in Londen
op 3-&-1982 (JBT82-D7onder BilDIJen
-de achletpartij in het restaurant 'Jo Golden berg' op!l-8-1982
(JBT 82-D9 8tJ onder F 2/.
In het nabije verleden zijn 2 aanslagen op de Joodse
gamesneehap in Belgili gepleegd:
- op 27·7-1980 gooide een lid van Al Fatah (PLO) twee granaten
naar een groep Joodse kinderen in Antwerpen (JBT 80-10 BI/
ondMA}an
- op 20-10-1981 explodeerde een bomauto in de Joodse wijk in
Antwerpen (JBT 81-11 Btf onder C 2}.
(d0$$ier 27.0./46.3}

Brusael, ·maar vooral in Antwerpen, waar de Jood1e

8-

Onderlusoen hadden verscheldene ecties rond de gevluchte
Pool, van zijn crimineel verleden wu niets bekend, erin
geresulteerd dat
OP beals 11an de z.g. 8-stetua In het
bezitwas gekomenvan een Nederlands Vreemdelingenpaspoort.

Chop in
In 1980 bleek
net zo plotseling als hij .t.uen had
verlaten, zich In Den Haag In de horeca-sector gestort te
hebben.
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Drie bomaanslagen re Frankfun am Main, d.d. 27-9-1982
Op 27·9-1982, omstreeks 00.35 uur, ontdekten twee
voorbijgangers voor de ingang van de Amerikaanse
luchtvaartmaatschappij 'Pan-Am' aan de Hauptbahnhm t2 te
Frankfurt am Ma in een plüfic"'iik.
De plastic zek bevatte een pakket met de afmeting 30x10x5
cm, waaraan door middel ven plak~nd een reiswekker en een
batterij waren bevestigd.
De beide voorbijgangers verplaatsten de tas naar een nabij
gei-n wilnisbak, die voor de ingang ven het gebouw van de
Iraanse luchtveartmaetschapplj 1ran-Air' stond.
Om ongeveer 1.15 uur ontplofte het pakket, waardoor aanzienlijke
materiêle schadevan om en nabij DM 100000 ontstond.
Vrijwel gelijktijdig ontplofte voor het r.tsbureeu
'Mayco-T ourlstlk', gevestigd aan de Hanauer Landstrasee 48 te
Frankfun am Main, een bom.
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Gezien de door de explosie aangerichte schade, betrof het een
bom van dezelfde sterkte als die van bovengenoemde aanslag.
Enkele uren later, om ongeveer 05.10 uur, ontplofte er te

Frankfurt am Main een derde bom. Daze was geplaatst voor het
reisbureau 'Giessler·flugreisen,, dat gevestigd is aan de
Munchenerstraue 12. Hier ontstond een materiële schade van
circa 25000 DM.
Bij deze explosie raakte een man dusdanig gewond, dat hij later
aan zijn verwondingen bezweek.
Een getuige verklaarde, dat zij personen,, vermoedelijk zuidelijke
types, uit de richting van de PO had zien wegrennen.
Op 30-9·82 ontving het vliegveld van Frankfurt een In de
Engelse taal opgestelde claimbrief. die was ondertekend door
de 'Justice lor Palestlne Organlsatlon'.
De brief was op 2&-9-1982 gepost en geadreueerd aan de
'Frankfurt airport aulhority,

Frankfurt airport.

6000 Frankfurt am Maln'.
De tekst van de met een typemachine geschreven claimbrief
luidt lverteald):
'Aan de Europese luchtvaanmaatschappijen en vliegvelden via
de autoriteiten van het vliegveld Franldun.
Hetgeen in da laatste uren is gebeurd. kan tn sterkte. tijd en
schade toenemen, maar wij willen del dit door alle betrokkenen
als laatste waarschuwing wordt beachouwd.
Wij hopen, dal de explosie van eind juli (op het vliegveld Riem
te München, d.d. 31·7·1982, J8T 82.()9, Bti·FI) en de laatste
gebeurtenissen de ernst van onze bedoelingen heeft bewezen
en wilnneer u hier nog aan mocht twijfelen, dan Destudeert u
maar de mo~vatie die in ons eerste schrijven is uitgelegd.
De Europese l'nden zullen hun historische rolaan een onderzoek
moeten onderwerpen en voor hun hu lp bij de oprichting ven

lsraöl, ten k05ten van de Palestijnen, om het eigen Joodse
probleem op te lossen. moeten betalen.
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a•ngenomen 11/s volwassen leden van dfl Joodse religieuze
gemHII$Chapi die door aan onbekend aantal Joodse gelovigen,
waaronder vela kinderen, werd bijgewoond in een synagoge in
de ltelieans.e hoofdstad Rome, werden de gelovigen bij het
verlaten van het gebedshuis aangevallen.
De daders, drie mannen met een donker u"erlijk stormden
vanuit een zijstraat het plein op waar de synagoge Is gevestigd,
wierpen vier handgranaten tuuen de menigte en vuurden
direct daarop metautomatische wapens op hen.
De daders vluchtten in twee auto's die door mannen met
eveneens een donker gelaat bestuurd werden.
Bij deze aanslag werd een 2-jarlg jongetje gedood, terwijl 34
personen gewond raakten, van wie 5 ernstig.
Uit het Ingestelde onderzon van de Romeinse t>Oiitie blijkt uit
de lar plaatse aangetroffen patroonhulzen en fragmenten van
handgranaten, dat de gebruikte wapens van hetzeHde fabrikaat
zijn als die bij eerdere aanslagen op Joodse objecten, zoals het
restaurant' Jo Goldenberg' (JBT nr. 82-09 11 8!1. onder F2}, de
synagoge aan de Seitenstettengasse4te Wenen (JBTnr. 81·10
Btl. onder 84} en elders, zijn gebruikt.
De overvallers konden de plaats des misdrijf& zonder enige
moeite verlaten omdat er geen enkele vorm van polltiebewaking

Op 21·9·1982 werd in de middag telefonisch medegedeeld, dal
de beide aanslagen waren gepleegd door het 'IRAAKSE
DEMOCRATISCH~ FRONT', deze organisatie Is bij de Weense
politie niet bekend. Omtrent da samenstelling en dè gebruikte
explosieven, zijn nog geen gegevens ontvangen.
Eveneens op 21·9·1982 ontplofte een bom bij het Iraakse
Cutturele Centrum te Madrid. alwear een foto.tentuonstelling
was ingericht over de lrsanse·lraakse oorlog, onder het motto:
'Twee jaar oorlog'. Tengevolge van de explosie ontstond
aanzienlijke schade. De zelfde tentoonstelling vond ankale
dagen later plaats in Nederland. Hierbij deden zich geen
bijzonderheden voor.
Vermoed wordt, dal de reden van de twee aanslagen te Wenen
en de aanslag te Madrid zijn gelegen in hel feit, dal op 22·9-1980
de oorlog tussen Irak en Iran uitbrak.
(dossier 27.0./58}

2. Bomplaatsing bij 'lraqi Airways' te Fronkfurt/M dd. 28-9-1982
In de nacht van 27 op 28-9·1982 werd door onbekenden een
bom geplaatst bij het kantoor van de I reakoe
luchtvaartmaatschappij 'lraqi Airways', gevestigd aan de
Wiessenhüttenplaatz 26te Frankfurt om Main/Did.
Een glazenwasser ontdekte de bom, die geplaatst was tussen
1e etelageruiten een bloemenbak om 06.45 uur en waarschuwde
..e politie.
Een bomopruimer van de HLKA (de Duitse explosieven
opruimdiensr} wist de bom te ontmantelen.

aanwezig was.
Aan de hand van ooggetuigenverklaring maakte de politie drie
compositiefoto's van de aanvallers.
Bij vergelijking van de bij de diverse aanslagen gemaakte
compos"ieponretten Is inmiddels geil! eken dat er een zeer
grote overeenkomst bestaat tussen één van de daders van de
aanslag in Rome en één van de d.tders van de aanslag op het
restaurant Jo Goldenberg te Parijs op S-8-1992.
Inmiddels hebben drie verschillende groeperingen zich
verantwoordelijk gesteld voor dia aanslag, doch aan deze
claims wordt tot op heden getwijfeld.
Op grond van de gevolgde modus operand! en aangewende
wapens, -moedt de Italiaanse politie dat een Palestijnse
splintergroep die wordt geleld dOOl Aboe NIDAL, bekend onder
de naam 'AL ASSIFAH', achter de acties zit. Deze groepering
wordt ve<antwoordelljk geacht voor een reeks van recente
aanslagen op Joodse instellingen. Inmiddels is er een
samenwerkingsverband tot stand gekomen waarbij
politieinstanties uit Italië, West-Duitsland, Oostenrijk, België en
Frankrijk samenwerken aan Hn onderzoek naar de daders van
de aanslag op voornoemde synagoge in Rome, en soortgelijke
aanslagen elders gepleegd.
Na de moordaanslag verzamelden zich honderden
sympathisanten voor de synagoge in Rome en gaven emotioneel
kritiek op de politie, de Italiaanse regering en de Paus.
De woede van de Romeinse Joden, maar ook van een groot
gedeelte van de Rallaanse bevolking is gebaseerd op twee
motieven:
'de ontvangst kort geleden door de Italiaanse president Pertin i
en paus Johannes Paulus van de P.L.O.-Ieider Ja1ser Arafat
en anderzijds het ontbreken van enigerlei vorm van bewaking
van de zijde van de politie, waardoor het voor de hand lag dat
een de<Qelijke aanslag, na soortgelijke gebeurtenissen als die In
bijvoorbeeld Parijs, Wenen en Brussel, eens in Rome zou
plaatsvinden'.
(dossier 27.0./53)

Wijzullen aan onze plannen geen uitvoer geven, wann-:
- de Europese luchtvaanmaatschappijen en luchthavens, hun
verk'"'r mei Israël staken; of wel,
- dal wij anders zoveel schade in Europa zullen aanrichten, als
sinds lsraêls oprichting door Israël is aangericht in de Arabi.che
landen;
ofwel,
- <1.11 wij kunnen zien, dat de Europeanen lsraêl ertoe tullen
brengen het verdeelplan van 1947 te accepteren en dat Israël
dan tevens accepteert, dat de Arabieren verantwoordelijkheid
zullen dragen voor het Jodenprobleem in Europa.
Justice lor Palestina Organlsatlon'.
De groepering 'Juatice for Palestina Organisation' heeft reeds
\ eerder claimbrieven gezonden I.v.m. de aanslag op hel vli119Veld
"te München, d.d. 31·7·1982. Ook deze brief werd gericht aan 1\et
vliagveid van Frankfurt am Main.
De daders van deze aanslag moetBn in dezelfde kring gezocht
worden als dievan de aanslag op het vliegveld Afem te München:
- da brieven zijn met dezelfde machine opgesteld;
- het formaat en de opmaak ven de brief zijn overeenkomstig
met de eerdor ontvangen clai mbrief. en
- de adre.sering is eveneens identiek.
De aanslagen werden in eerste instantie in verband gebracht
met een op IJ.8..1982 aan de fa. Giessler ge.adretilseerde dreigbrief
van een tot nu toe onbekend gebleven groepering, die zich de
'Unlted Arab Councll' noemt.
F Ar•bllch tenorlsiM
In deze brief werd geëist te staken met het O<Qaniaeren van
/
'
( Springstofaanslagen op Iraakse objecten re Wenen en
\
reizen naar Israël door reisbureaus.. Een zelfde dreigbrief was
ook gestuurd naar de fa. Royai·Raiaen te München. Beide
Madrid d.d. 21·9-1982
brieven waren op a..a.. t 982 te Essen afgestempeld.
in de vroege ochtenduren van 21·9-1982 explodeerde te Wenen
Er bestaaleen sa menwerking tussen de la. Giessler en het
twee bommen vlak na elkaar.
reisbureau 'Mavo·touristik'; de fa. Glassier organiseert reizen
Eén bom explodeerde in het ambassadegebouw van Irak, de
naar lsraöl, waervoor de vliegtickets door het reltbureau
andere explodeerde enkele minuten later voor het kantoor ven
Mavo-Tauristik gele-d worden.
/
de Irakese luchtvaartmaatschappij 'lraqui Airways'.
De explosie in de ambassade veroorzaakte grote schade en het
"-.!_dossier 27.0156)
/
kantoor van lraqui Airways wend praktisch volledig verwoest.
5. A•nsl•g op synagoge re Rome g9pi1111!Jd op fJ-10.7982
Bij de showroom van de daaraan grenzende Daimler·Benz
Op zaterdag, 9-10.1992, In de middag, kon na beëindiging van
dealer ontstond eveneens aanzienlijke schede. Er deden zich
een 'Mitzvah' plechtigheid (1111n dienstwaarbij jong•ns worden
geen persoonlijke ongelukken voor.
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De bom besrond uit:
- 1740 gram hoogwaardige militaire springstof van
Amerikaanse herkomst, waarop de aanduiding 'charge
demoletion';
- een herenhorloge als tijdontsteking, merk 'Karex', met een
afstellijd van maximaal 58 minuten;
- een electrische ontsteker, merk 'Briska', en
- oen batterij, merk 'Mallory Duracell', als stroombron.
De bom was verpakt in een kartonnen doos, afmetingen 25 x 22
x10cm.
De bom heeft niet gewerkt omdat de verbinding tussen horloge
en ontsteker niet goed was bevestigd. De bom Is vermoedelijk
geplaatst tussen 27·9·1982/21 .30 uur en 28-9·1982/00.30 uur.
Tot op heden werd gaan enkele claim met betrekking tot deze
poging tot aanslag ontvangen.
Een samenhang met de bommen tegen Iraakse doelen in
Wenen en Madrid dd. 22·9-1982, en mogelijk ook de
bomaanslagen gepleegd in Frankfurt am Main dd. 27-9·1992,
moet echter niet uitgesloten worden geacht. (Zie elders in dit
Journaal)

.Jebrulkte onderdelen
Ontsteker van het merk 'Briake' werden eerder aangetroffen:
- dd. 22·3-1982 bij twee Etheopische onderdanen die verbleven
in hotel Domus in Weet Berlijn. Setrokkenen waren bezig
bommen te vervaardigen. Bij een voortijdige explosie van een
van deze bommen raakte de twee Etheoplërs ernstig gewond; .
een van hen is later aan zijn verwondingen overleden (Zie JBT
82·05, 8!1 83), en
- dd. 29-3·1982 bij de aanhouding te 8erlijn-Kreuzberg van
., bij wie in
totaal4 van dergelijke ontstekerswerden aangetroffen verborgen
In tubestandpasta (Zie J8T 82-05 8!1 Cl}.
Een herenhorloge, merk "Ke rex', voorbewerkt op een soortgelijke
rnanier als dat welke bij deze bom werd gebruikt, werd
aangetroffen na een bomaanslag op het 'Communltv-Center'
van het Amerikaanseleger dd. t6-4-1992te Wleobaden. (Zie
J8T 82·06 8!1 82}
'-. (doUillr 27.0./58}

/

G. B11zerting van de Poolse ambass11de te Bern.
Toedracht
Op 6-9-1982 drongen vier gewapende en in mil~aire
camouflagepakken gestoken mennen de Poolse ambessede te
Bern binnen en namen dertien personen in gijzeling.
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Kort na de bezetting nam de letder van het commando, die zich
kolonel
I noemde, conteel op met de pers en deelde
mee dat de beletting was uitgevoerd door een çammando van
het 'Poolse Patriottische Leger' (Armleje Krajova) en dat de
groep bewepend was met zware machinegeweren en 25 kg
dynamiet.
'Voldoende om deze keet met iedereen erin op te blazen' aldus
-i. In een van de vele telefoongesprakken met de pers zei
hij ondermeer dat wanneer de Poolse autorite~en de staat van
beleg niet zouden opheHen soortgelijke actles ook op andere
Poolse ambassades en missies in Europa gelanceerd zouden
worden.

fisen
Door de bezetters werden de volgende eisen geformuleerd:
- Opheffing van de staat van beleg in Polen;
- Vrljlaling van alle politieke gevangenen;
- Opheffing van alle gevangenkampen;
- Beëindiging van de onderdrukking van het Poolse volk.
Zoniet dan zou het gebouw binnen 48 uur worden opgeblazen.
Poolse 11utoriteiten
Nadat de Poolse autoriteiten aanvonkelijk niet hadden
gereageerd op de bezetting maakte hel Poolse persbureau PAP
melding van de actie.
Volgens dit persbureau waren de eisen van de bezetters gelijk
aan die welke door extremisten van Solidariteit en sommige
NATO-landen, die er belang bij hebben de spanningen in Polen
te laten voortduren, zijn geuit.
De Poolse televisie bracht de actie in verband met het Westerse
terroristische klimaat. Ter illustratie werden de aanslagen op
president Reagen en de Paus getoond.
Via de Poolse radio meldde een Poolse correspondent dat de
leider van de bezeners tegenover een verslaggever had verklaard,
nauwe contacten te onderhouden met de verboden vakbond
Solidariteit.
Vertegenwoordigers van Solidariteit in diverse Wetterse
hoofdsteden hebben zich echter nadrukkelijk gedistantieerd van
de actie.
Ook
verklaarde dat Jijn groep, een anti-communistische
paramilitaire organisatie. geen verbindingen heeft met
Solidar~eit of de KOR, de ontbonden Poolse dissidenten
organi!latie.
Diplamaten
Onder de gagiJzelden bevonden zich toevalligerwijs geen
hooggeplaatste diplomaten.
De ambassadeur,
I, was niet in hal gebouw
aanwezig daar hij juist met vakantie in Polen was.
De Poolse hendelsattaché ontkwam aan de gijzeling doordat hij
zich versliep. Alleen de mll~alre attaché,
was in het gebouw, maar hij werd pes op 7·9·1982 door de
bezettere ontdekt.
Een andere militaire attaché,
, slaagde erin om
op8-9-t982 nadat hij zich vanaf het begin van de gijzeling
verborgen had weten te houden uit hetambassade gebouw te
ontsnappen.
Zijn vrouw werd wel gegijzeld maar door de bezetters vrijgeloten.
Overigàns werden gedurende de bezetting verscheiden personen
om voornamelijk redenen van medische aard vrijgela1en.
Onf:ltlrting
Op 9-9-1982 maakte een speciale eenheid grenadiers van de
Bernse atedspolitie in nauwelijks twaalf minuten een einde ean
de beletting.
in een kret die zoals gewo<>nlijk met voedsel en andere voor de
bezetters en gegijzelden bestemde maleriafen voor de deur van
de ambassade was neergezet, had men enige explosieven
aangebracht die op afstand tot ontploffing kondan worden
gebracht.
De man die de krat had neergezet. rende plotseling weg en de
explosieven in de krat werden tot ontploffing gebracht.
Door de kracht van de explosie werd ds deur van de ambassade
geforceerd en drongen de in speciale kleding en van gasmaskers
voorziene leden van de eenheid het gebouw binnen.
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