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Amerikaanse Mafia gGtd investeGrt In wat hij de 'Sicilian
Connection' noemde.
- In eeptember 1979 werd de rechter
doodgeiiChoten toen hiJ uit Rome terugkwam. HIJ hed bij zijn
vertrelc uit Rome vertlaard over nieuwe bewijzen te betehilcken
tegen de Mafia.
- De moord op
, voormalig
minister-president von de deelstaat Siclilt op 6 januari 1980. Hij
had zich ingezet voor de verscherping van toezicht op het
verdeiOt'l van ovemeidooubaidiea aan bedrijven In Palermo.
- De moord op de rechter-<:emmlssaris
op S
auguttus19BO. Kort voor zijn dood had hij 50 bouwondernamers
laten arreoteren ter rake ven verdenking van fraude. later
warden deze arrestanten wageno gabret aan bewijs vrijgelaten.
Het sterke vermoeden betlaat dl! de Mafia diep is geïnfiltreerd
in de bouwindustrie op Sicill6.
- De moord op de afgevaardigde Pio la Torre op 30 april1982.
Hij hed even voor zijn dood In Rome een ontwerp Ingediend
voor een anti-mafia-.
lntusaen gaan de 'Drie Gezusters', hiermH wordt bedoeld de
'Mafia' op Siclli6, de 'Camorra' in de streelc rond Napals an
'lndrangheta' in Calabrli, door mat het plagen van ..nslagen
op hoogwaardigheidsbekleders.
(doos. 24.0/16.4).

111. Uit de Rechtzaal
Armenilr krijgt zes jur
De Rotterdamserechtbank heeft de 21-jarigeArmaniër
_
op 6·\ 1-\982 veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf
met eftret wagens poging tot moord op de Turkse
consul-generlal te Rollerdam en op diens chauffeur, wegens
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bedreiging van twee Rotterdamu politieambtenaren In de
volgwagen van de consul-generaal, en wegene overtreding van
de VuutWIIpanwet. Zowel de verdachte alo de officier van
justitie zijn tegen dit vonnis in hoger beroep gegaan. De als was
acht jaar geweest.
Bij de uitspraak heeft de rechtbank de overwagingén ten

Ceutnle Jlecben:ba
InformatlecUeost

eenzien van het recht niet voorgelezen, rnear zich bepaeld tot
de overwegingen ten aanzien van de stralmaet. Bij het ter perse
gaan van dit Bulletin was de volledige tekst ven de uitspraak
nog niet beechikbear.
De rechtbank overwoog met betrekking tot de straf dat de
verdachte heeflaangevoerd dat hij- na aanvankelijke welgering
en aarzeling -tot h.t plagen van de leiten is gekomen omdat
hij geen andere mogelijkheid zag om op te komen voor de
belangen van het Arrneense volk, die In het verleden sleede
mat geweld door de Turkaa overheld en haar venaganwoordigers
- grovelijk- warden geschaad en tegen het lelt dat ook de
huidige Turltae nsgering de Armeniêrs onderdrukt en de
toekomst van dit volk vernietigt.
De rechtbant achtte bagrijpelijk dat de verdiChte deze motleven
heeft gehad, meer was van oordeel dat deze motievan op geen
enkele wijze kunnen rechtvaardigen dat de Nederlandse
rechtsorde zo emstig wordt gescholrt alo door de feiten Is
geschied. De rechtbank verklaerde- mèt de verdachte- ven
oordeel te zijn dl! dtt niet de weg is om Idealen te bereiken. an
wilde er daarom ook geen relcenlng mee houden biJ de
strafoplegging. W61 rekening hield de rechtbenk met de
conclusie van het psychiatrisch rapport. dat de verdachte bij het
plagen van da leiten lijdende was aan een
'ontwikkelingaanomalie in de zin van een ldentlteltadiffuaie' en
dat de verdachte voor het tenlastegelegde als verminderd
toerekeningsvatbaar getdl 'De Arrneense zaak' heeft duidelijk
een meer dan normale invloed gehad op zijn
persoonlijkheidsontwikkeling en de persoon van de verdachte,
aldus het rappor1.
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A. Bomexplosie bil hoofdbuneu van polltie te Rotterdam ckl.
13-10-1982
Op woansd119 t3 oktober jl., omstreeks 2.30 uur, werden bij het
hoofdbureau van polltie aan het Haagseveer 23te Rotterdam
-explosies gehoord.
Bij onderzoek bleek dat in het por1iek van de hoofdingang een
geimproviseerd exploalal was geplaatst, dat was samengesteld
uit drie kleine campingtankjes butagas, omwikkeld met cellotape.
Op de tankjes was een stalen doosje met een opan bovenzijde
bevestigd, waarin een beetje natriumchloraat en sulkar was
gedaan.
De ontb,.ndlng van· het explosief werd ingeleid door twee In
het doosje gadeponeerde brandende sigaretten. Deze sigaretten
deden het mengsel natriumchloraat met suiker ontbranden en
de hierdoor onstana hitte daad twee van de drie gastanlcjes
exploderen. Na da explosie ontstond een klein brandje dat
echter spoedig door een politieman met regenwater kon
worden geblust. De schade bleef den ook zeer beperkt.
Door getuigen warden na de explosie proteS1kr-n gehoord
lnzeke de ontruimingen van de voorgaande twee dagen in
Amsterdam •
.tort na de aanslag warden nabij hot gekraal<te 'Poortgebouw'
aan de Stieltjeutraat 38 te Rotterdamals verdacht van genoemde
bomexplosie aangehouden:
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ontkende bij de bomplaatsing betrokken te zijn
geweest en werd wegens gabrek aan bewijs dezelfde dag
heengezonden. Hij ia crimineel bakend ter zake van diefstal in
1976 en overtreding van de opium-In 1982.
Concluderend kan gesteld worden dat grootschalig
politieoptreden tegen gewelddadige demonstraties de leatste
tijd meer en meer een aanleiding vormt voor elders in het land
wonende sympatlsenten om uit solidariteit met de
demonstranten strafbare feiten te begaan. Deze ontwikkeling
werd tot op heden geconstateerd bijaktivisten uit de
!ntl-ker~gjt~i~Q ~l1mede uit de kraakbeweging.
I

1.

2.

410,

3.
Allen hebben als verblijfplaats hl! gekraakle 'Poortgebouw' aan
de Stieltjesstraat 38.
bekende de bom te hebban geplaatst
an verklaarde dat hij gaan slachtoffers of grote schade had
willen veroorzaken. Hij had olechts een daad willen llallen
tegen de politie, in verband met het politieoptreden bij het
Utrechtse boe 'Amells-rd' en bij de recente ontruimingen
ven kraakpanden te Amsterdam, waaronder de z.g. 'LUCKY

LUUCK'.
Hij is crimineel betend ter zake van het voorhanden hebben an
gebrulken van een illegale zender begin dit jaar, waarmee hij
een politiek getint programma uitzond.
bekende eveneens en verklaarde dl! de
ontruiming van het vrouwenkamp te Soest (omg.Wng viJ.gb..l$
SOESTERBERG) door de polltie voor hem onder andere het
motlel was voor de aanslag. Hij is crimineel onbekend bij de
politie.
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B.

geciMitellJk vrij m•n

()j) maandag 18 oktober j.l. werd do thans gedetineerde
bekende al<tlvlst
overgeplaatst neer
de Penitentiaire Open Inrichting (POll te Wsrnaveld.
is sinds 6-7·1981 gedetineerd naar eonlelding
van zijn veroordeling d.d. 10-6-1980 door het Gerechtshof te
's-Gravenhage tot drie jaar gevangenisotref in verband met de
z.g. Capelse zaak van 1977. (Zit~JBT 1981-03111 C"" voorg11andti
berichten). Tot 15·12-1981 verbleef hij in het Huls van Bewaring
te Scheveningen. waarna hij werd overgeplaatst naar de
gaeloten otrafinrlchting 'Esserheem' te Veenhuizen. Van11f
18-10-19821s hij geplaatst in het POl te Wamoveld, hetgeen
onder meer betetent dil hij van zondagavond 21.00 uur tot en
met vrijdagmiddag 16.00 uur aldaar eanwulg behoort te rijn
en dat hij tijdenode weekeinden dus vrij is.
Daar betrokkene echter een studie 'Agrarische Sociologie der
niet Westerse gebieden' aan de landbouw Hogeschool te
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Wageningen is gaan volgen heeft hij perrniesfe om iedere dag
van 7.30 uur tot 17.30 uur onderweg van c.q. naar of op de

diiCI. 1982.
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Voorgeschiedenis

bij verstele ter dood veroordeeld, nadat hij naar Irak was

wordt verdacht van:

genoemde Hogeschool te zijn.

Op 27·10.1982 stuitten twee paddestoelzoekers bijtoeval op
een ondergronds depot van RAF. In dit depot werden o.a.

- lidmaatschap van de Rode Brigadeo;
- medeplichtigheld aan de moord op.

Zijn studie hoopt hiJ eind april 1983 te voltooien. hetgeen

aantekeningen gevonden in een geheimtchrift. Nadat dit

hoofd van de mobiele brigade van de Napolitaanse politie;

mogelijk ia vanwege het voor hem gecomprimevrde
studiepakket.
Na zijn studie wil hij samen met zijn vriendin
l naar één van de derde wereldlanden
gaan om zi<;h daar daadwerkelijk voor een ideaal en voor het
betreffende land in te zetten. In Nederland ziet hij geen
mogelijkheden meer, gezien de houding van de overheid ten
opzichte van hem in verband met zijn verleden.
Wat betreft zijn verblijfplaatsen werd bekend dat hij tijdens
lunchpauzes bij een kennis te Wageningen wil gaan eten. Voor
de weekeinden heeft hij als vetblijfplaatsen opgegeven het
adres van bovengenoemde vriendin
en het adres van zijn ex-vrouw

gilheimschrift was gebroken, bleken deze aantekeningen
betrekking te hebben op nog 12 andere depots, welke vervolgens

- medeplichtigheid aan de moord op de christen-democratische
politicus
en diens chauffeur In maart 1982; en
- medeplichtigheid aan de moord op de generaal. van de

onder bewaking werden gesteld. Bij een van de~:e depots

werden
en
aangehouden.
Het aangetroffen depot bleek een z.g. 'Cemraal·depot' te zijn,
van waaruit middels gecodeerde aanwijzingen de andere
depots gevonden konden worden.

carabinîeri,

.,

• in december 1980.

3. Aanhouding
Op 29·1 0-1982 werd in Milaan de Internationaal gesignaleerde
aangehouden.
die aanvankelijk een van de leidsters was van de
Rode Brigades, trad In 1978 toe tot dellaliaanse nog t!lltremere

Op 8-4-1983 zal hij Voorwaardelijk lnvrijheid worden gesteld.
Tijdens zijn detentieperiode te 'Esserheem' werd
o.a. bezocht door hel voormalig Rood Verzats
Front IRVF) lid
'

Aanhouding
Bij een andere depot, dat lag in de omgeving van Hamburg nabij
Friedrichruh, werd op 16-1 1-1982, omstreeks 13.00 uur, een man
aangehouden die na dactyloscopisch onderzoek de reedslang
gezochte
bleek te zijn.
: was op een groene damesflets naar het station van
Friedrichsruh gereden, waar hij zijn fiets neerzette en zi<;h te
voet naar het depot begaf, waar hij werd aangehouden.
· • was bij zijn aanhouding bewapend met een op scherp
staande Colt Combat cammander kal. .45 ACP nr 70 BS 53942.
Vermoedelijk is dit wapen gebruikt bij de schietpartij in de

explot~ieven

Resumerend kan gesteld wordon dat ondanks hot fe~ del
officieel gedetineerd is, hij zich praktisch als vrij man in onze
samenleving kan bewegen en U hem als zodanig weer kunt
tegenkomen. (Dossier4.2!1.}

Trompgarage dd. 19-9-1977 te Den Haag.
Dit wapen was, evenals de wapens die in het bez~ van
en
werden aangetroffen, op 1·7·1977 bij
de overval op een wapenhandelaar in Frankfurt ontvreemd.
was in het bezit van een Deens paspoort ln.v. ·
Aan geldmiddelen beschikte hij over ruim 400 DM.
In het depot waar
kannelijk naar toe zou gean, werden
naast een hoeveelheld wapens en munitie zo'n 90
identiteitspapieren aangetroffen.

wordt verdacht van medeplichtigheid

aan de volgende

misdrijven:

5-11-1977

15-9-1981

D. Palestijns terrorisme
~ gapleegd te
Wenen d.d. 1·5·1981 en aanslag op Joodse synagogete Wenen
d.d. 29-8-1981, beide opgeéist door 'Al Ass/fah'. (Vervolg op
berichten In JBT nr. 81-M, Btl. A; nr. 81-10, Bt/. 8; nr. 81·11, Btl.
C en nr. 82-1, Bt/, El.

1. Moord op Ween.t gemeenteraadslid

Onder zeer strenge veiligheidsmaatregelen heeft op 17-10-1982

ontvoering en moord op

onderdaan
wordt ervan verdacht de
en

zijn begeleiders;
bankoverval te Darmstadt;
bomaanslag op hl!t Nato-hoofdkwartier te
Ramstein;
aanslag op de opperbevelhebber van de
US-strijdkrachten in Europa Generaal
bankoverval te Bochum.

15--9-t982

A. Duits Terrorisme
1. RAF-top valt in handen """ Duitse justitie

Wapendepots
Nadat op 27-10·1982 in een bosgebiedtussen Gravenbruch en
Dietzenbach het wapendepot was omdekt, werd in een tweede
depot in Nau rod 1•1 1-1982 een kolfvan een geweer aangetroffen.
De NMekenlngen betreffende het depot in Naurod werden
dactyloscopisch onderzocht, waarbij vingerafdrukken werden
aangetroffen welke werden geïdentificeerd op

opdrachtgever te z;jn van de moord op het Weense

gemeenteraadslid
en van de eonslag op de Joodse
synagoge te Wenen.
Oe twee u~oerdera van de aanslagen,
_

en

woning van
Op 27· 1().1982 werd een RAF-depot ontdekt bij Heusenstamm
waarin o.a. een stadsplan met aantekeningen van de stad
Hannover werd aangetroffen. Hierop werd een vingon~fdruk
aangetroffen van

;, ,
aangehouden.

werd dd. 11·11-1982 in Hamburg

was bekend dat zij zich in
kringen van RAF-sympathisamen ophielden.

Op 12·11·1982werd
Bewaring te Aichach en
Stuttgart-Stammheim.

AangetroH.n documenten
In de tot nu toe ontdekte depots- de depots zijn wel alle aan de
hand van de in het 'centraal-depot' aangetroffen aantekeningen
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gevlucht Vanuit Irak zette ABU NI DAL zijn aanslagen tegen
Syriê voort.
Na de Camp.Davld aceoorden zochten ARAFAT en de Iraakse
president Saddam HUSSEIN toenadering tot elkaar. Hierop
werd de grond voor ABU NIDAL te heet onder de voeten en
vertrok hij naar Syrië, waar president ASSAD hem met open
armen ontving. Ook deze vindt ARAFAT's beleid te gematigd en
bovendien is hij van mening, dat hij onvoldoende door ARAFAT
wordt betrokken in de PLO-besluitvorming.
(dossier 27.0.118.11.}

E. Aanslag op Italiaanse generaal te Palermo dd. 3-9-t982.
Op 3·9-1982 werd een aanslag gepleegd op de Italiaanse
generaal
.. voormalig chef van de
terrorisme-beatrijding en diens echtgenote in het centrum van
Palermo.
Oe aanslag gebeurde toen de auto van
, die werd
bestuurd door zijn vrouw, gepasseerd werd door een motorfiets.
Oe daders vuurden vanaf de motorfie!11 op de auto.
De vrouw van
werd ats eerste getroffen; zij
overleed later op weg naar het ziekenhuis aan haar
verwondingen.
werd onmiddellijk dodelijk getroffen toen hij, ter
bescherming van zijn vrouw, zijn lichaam voor het hare wierp.
De agent die in een volgauto achter die van
reed
werd ook beschoten en liep verwondingen op.
Claim
De aanslag werd dezelfde evond telefonisch geclaimd bij een
persagentschap in Messina door een groepering zich noemende
'Partij van de Guerrilla'.

Een groepering met deze benaming was tot op heden niet
bekend.
Door de ttalia<Jnse autoriteiten wordt er weinig waarde get'lecht
aan deze claim, daar het telefoontje binnenkwam nadat het
nieuws van de moord via de televisie bekend was gemaakt.
Uit het ingestelde onderzoek is gebleken dat do kogels afkomstig
zijn uit een geweer, merk AK-47 Kalasjnikov, van Russische
makelij.
Wapens van dit merk werden in itallii al eerdar gebruilet bij
aanslagen gepleegd door de Mafia en de politieke terroristen.
Op I mei 1982 werd hij op Sicilië gestationeerdiini
moordcampagnes van de Mafia en de herolnesmokkel naar
Amerika te bestrijden.
In 1979 kreeg hij, na de moord op premier
'• speciale
volmachten voor de terreurbestrijding, waarin hij in de industriële
driehoek van Noord-llelie grote successen boekte.
Hij bond deze wijd op zo'n opmerkelijke en intelligeme manier
aan. dat hij al gauw de bijnaam 'De Vos' kreeg.
In de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit op Sicilië had
hij nog weinig voortgang kunnen maken.
Dit blijkt o.a. uit de honderden moorden die in de eerste acht

de

•

" in 1956, zijn tijdens een eerder proces tot
evenslange gevangenisstraf veroordeeld.
Daar hot Oostenrijkse strafrecht de aanallehier van een misdrijf
evsn zwaar straft, als de dader van het misdrijf, kan ook
tot levenslange gevangenisstraf worden veroordeeld.
Oe aanklachttegen
luidde moord en poging tot moord.
Tijdens het proces verklaarde
lid te zijn van de
groepering HARKAT FATAH, welke onderleiding zou staan van
Yesar ARAFAT en in een valstrik van de ABU·NIDAL groepering
'Al ASSIFAH' te zijn gelopen.
De koffer met wapens en documenten, welke in zijn woning
werd aangetroffen, :ou hem door een Palestijn genaamd

werd dd. t1-11-1982 aangehouden te Karlsruhe in de

o.a. 2witerse, Britse &n Duitse, waarvan 3 mat foto' a ven
., Ouillle,
Nederlandse en Amerikaanse bankbiljetten en documenten.
ingesloten in het Huisvan
in het Huis van Bewaring te

werd op 21-3-1982 aangehouden in Turijn.
en
zijn nog steeds voortvluchtig.
(dossier 24.0./3.53)

te Wenen, de 'echtazitting plaatsgevonden tegen de Jordaant:e

11. Buitenland

Op 11-11·1982, omstroei<s 15.25 uur werden in een bosgebied
in de omgeving van Frankfurt de reeds vele jan~n gezochte
RAF-terroristen
en
door een polltie-eenheid
aangehouden.
Beiden bleken in het bezit van een doorgeladen pistool van het
merk Colt kal. .45 te zijn.
Een van de pistolen heeft het nummer 70N44898 en is afkomstig
van een rootoverval dd. 1-7·1977 op de wapenhandelaar
.. De andere Colt had geen nummer doch is
vermoedelijk afkomstig van dezelfde overval.
Verder w•ren ze in het bezit van een Pools maçhineplstool PM
83 welke waterdicht was verpakt en vermoedelijk in het depot
had moeten worden opgeborgen, negen identiteitsdocumenten

een gat in de muur van de gevangenis weten te

!aan.

:

poging tot aanslag op het gebouw van de
procureur-generaal te Karlsruhe;

19-3-1979
31-8·1981

te ontsnappen uit

de gevangenis te Rovigo !Italië). (Zie JBT 82..()2 Brl. 821.
Helpers hadden, met behulp van een wagen gevuld met

grens te Rlehen;

moordop

5--9-1977

'Prima Linea'.

Zij wist op 3-1-1982 samen met

poging tot moord op een douanier aan de
Zw~sers-Oultse

3o-7-t977
26-8-1977

guerrilla~beweging

dac. 11112. no. 12

over wie hij verder niets wilde loslaten, na bedoelde aanslagen
in bewaring zijn gegeven.
opperde verder de veronderstelling dat Al-ASSIFAH
aanslagen pleegt om de PLO, en de daaronder ressorterende
FEOAYEEM-organisaties, in diekrediet te brengen.
• bijgenaamd ABU NIDAl. is samen met Yasar
ARAFAT een van de oprichters van Al FATAH, de belangrijkste
Fedayeemorganisatie behorend tot het PLO. Na de Syrische
interventie in Libenon richtte ABU NIDAL de BLACK JUNE
MOVEMENT op met het doel aanslagen te plegen op Syrische
doelen.
Hierover ontstond heftige onenigheid tussen ABU NIDAL en
ARAFAT, waarbij ABU NIDAL ARAFATtevens verweet een te
gematigde houding ten opzichte van de westelijke wereld in te
nemen. Als gevolg hiervan werd ABU NIDAL door Al FATAH

maanden van dit jaar in Palermo gepleegd werden en

toegeschreven worden aan de Mafia.
veridaarde in
een Interview vlak voor zijn dood het volgende:
'De machtigen worden vermoord zodra het tijdstip is bereikt dat
zij zich met al hun kennis in een volledig geisoleerde positie
bevinden.
Den merken zij dat de ruimte die hun is gegeven zieh vernauwt
tot een dwangbuis van onbegrip en tegenwerking' .
De Mafia is een organisatie met verbindingen tot In de hoogste
regionen, die niet terugdeinst voor aanslagen op
overheidsdienaren die belast zijn met bestrijding van de
organisatie.
Dit is vooral gebleken uit de volgende moordaanslagen:
- Moord op
, chef van de mobiele brigade van
Palermo en medewerker van de Amerikaanse
drugbestrijdingsdlenst in 1978. Kort voor zijn dood hadden
mannen van zijn afdeling op de luchtheven van Palermo twee
onbeheerde koffers ontdekt waarin 600 000 dollar bleek te
zitten.
beschouwde dit ais het bewijs dat de
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getraceerd, doch nog niet allemaal opgespoord- werden naast
een enorme hoeveelheid wapens en munitie, persoonsbewijzen,
identiteitspapieren etc. de volgende Nederlandse
identiteitspapieren aangetroffen:
a. Nederlands paspoort nr. 403560K tn\1
. Paspoort is afgegeven door de
burgemeestervan Haarlem dd. 19-1-1976 en is geldig tot

19-1-1981.
b. Nederlands paspoort nr. 832497H tnv ·

.

Paspoort is afgegeven door de burgemeester van Vlaardingen
dd. 25·11·1977 en geldig tot 25-11-1982.
c. Nederlands paspoort nr. 599983J tnv.
r. Paspoort is
afgegeven door CDK Noord-Brabant dd. 22-3-1978 en is geldig
tot 22-3-1983.
d. Nederlands rijbewijs nr. 65003 tnv
Rijbewijs is afgegeven door CDK
Noord-Brabant dd. 15-4·19n en geldig tot 15-4-1982.
e. Nederlands paspoort nr. Y 798976 tnv.
.,poort is afgegeven door burgemeester van Helmond dd.

..:-6-1975 en geldig, na verlenging dd. 2-6-80 tot 2-6-1985.
f. Een Nederlands rijbewijs nr.IS4026tnv.
Rijbewijs is afgegeven door CDK
Noord-Brabant dd. 18-5-1978 en geldig tot 18-5-1983.
Bd.B

Op 25-7-1980 kwamen bij een verkeersongeval te ludwigsburg
de terroristen
om het leven.
In hun bezit werd aangetroffen een Nederlands paspoort en een
Nederlands rijbewijs tnv. ·

. Bij onderzoek destijds is gebleken dat deze
documenten dd. 1-7-1978 tijdens een vakantie in Frankrijk
werden ontvreemd. Bij deze gelegenheid werd tevens het
paspoort van echtgenoot van ·
gestolen. (zie JBT 00-09 blz. 7).
GrenspB$S8ges

In het centraal-depot werden ook aanwijzingen aangetroffen
"m ongecontroleerd de Duits-Nederlandse en de Duits-Belgische
lens te passeren t.w.
a. een deel van een stadskaart van Herzogenrath waarop
ingetekend en van aantekeningen voorzien hoe men zonder
controle naar Kerkrade kan komen. Deze weg voert over Graaf
Stauffenbergweg in de bebouwde kom Kerkrade.
b. beschrijving van een voetpad aan de eindhalte van een bus
in Kaldenkirchen-Kreuznöchhofstrasse naar het
Wilhelmina-plein; van daaruit kan men met een bua naar Venlo.
c. een weg door het bos in Kreiaz-Nettetal naar Tegelen.
d. een grensovergang van België naar Nederland. Deze weg
wordt als volgt beschreven: van Wunstwezel tot Nieuwmoer
va11 daar naar Achtmaal en dan richting Zundert.
e. Grensovergang in Kerkrade.
Omschreven wordt de grensovergang Josephstrasse/hoek
Grenzstrasse en de overgang aan de Voccastrasse.
Via deze routes komt men in Kerkrade.

ad. bene
Oe onderben c beschreven routes lopen langs de plaats waar
het lichaam van de op 29-5-1977 vermoorde brigadier
werd aangetroffen.

Bd.e
Op de hier omschreven grensovergang \lond op 1-11-1978 een
schietpartij plaats, waarbij 2 Nederland$e douanebeambten
werden gedood en een derde ernstig werd gewond.
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RAF in NederlBnd
Oe navolgende nog niet opgeloste in Nederland gepleegde
misdrijven, zouden mogelijk medegepleegd kunnen zijn door
de thans aangehouden RAF-terroristen:
19-!t-1977 ~hietpartij nabij Tromp-garage te Den Haag
- het wapen dat in het bezit van
werd
aangetroffen is zeer waarschijnlijk bij deze schietpartij gebruikt .
- Bij een foto-confrontatie herkende één getuige
als de vrouwelijke dader.
- In de gehuurde auto werd een vingerspoor van
aangetroffen .
22·9-1917 schietpartij bij Budget Rent·a·Car te Utrecht
- Bij het genoemde verhuurbedrijf werd een auto gehuurd
door een vrouw die zich legitimeerde met een Duits rijbewijs
tnv..
.
- Bij een verhuurbedrijf te Haarlem werd op 15-9-1977 een
auto gehuurd door eveneens een vrouw die zich legitimeerde
met een Duits rijbewijs tnv
1-11-1178 schietpartij te Kert.:rade waarbijtwee douanebeambten
werden gedood en een douane-beambte werd gewond.
Het wapen dat door
en
naar het depot
werd gebracht nl. de PM WZ 63, is, blijkens telefonische
mededelingen van het BKA. het wapen dat bij de schietpartij te
Kerkrade werd gebruikt (zie ook volgend bericht}.
29-5-1977 moord op. politie-ambtenaar te Tegelen (dit misdrijf
werd gepleegd langs een van de routes aangetroffen in een van
de depots, waarop staat beschreven hoe men zonder controle
de grens kan passeren).
Nadere uit het onderzoek voortkomende informatie zal zo
spoedig mogelijk gepubliceerd worden.
(dossier 21. 1./41.1.

2. Veroordeling
werd op 9-6·1979 te Frankfurt gearresteerd.
Het proces tegen hem is begonnen op 14-9-1981 {zie JBT 91.(}9
btl Af en 81-10 btl A1}. Oe uitspraak werd gedaan op 10-11-1982
door het Oberlandesgericht te Düsseldorf. Wegens tweevoudige
moord, en twee-voudige poging tot moord, gepleegd te
Kerkrade dd. 1-11-1978 op Nederlandse douaneambtenaren, en
lidmaatschap van een terroristische vereniging werd
veroordeeld totlevenslange gevangenisstraf.
, (doss;er 21.1122. 13)

3. Veroordeling
Op 12-10-1982 werden

en
nadat zij op 11-4-1981 in
voorlopige hechtenis werden genomen, veroordeeld tot
respectievelijk 21/z en 3 jaar gevangenisstraf ter zake van het
verlenen \lan hand- en spandiensten aan de Rota Armee
Fralrtion.
in Heidelberg
en
Op 10-4-1981 werden bij
huiszoekingen verricht
In de woning van
werd een in gebrekkig Duits
opgestelde brief aangetroffen welke ondertekend was met het
'Revolutionair Kollektief Millitant' en waarin werd gesteld dat
de actie op 6-9-1980 tegen het reisbureau Neckermann
uitgevoerd was door bovengenoemde groepering. Deze brief
was voor wat betreft de inhoud nagenoeg identiek aan die,
welke werd verzonden aan de Telegraaf distributiekantoor naar
aanlelding van het gooien va11 een brandbom naar het kantoor
van Neckermann in Groningen dd. 8-9-1980.
Tegen
en
R bestaan ook arnsdge
verdenkingen in verband met de aanslag op genereel
dd. 15-9-1981. Der:e verdenkingen kunnen echter niet hard
gemaakt worden.
en
Sinds het begin van het proces van
op 23-3-1982 te Stuttgart werden vele acties gepleegd en
demonstraties gehouden door personen die zich solidair
verklaren met
,
en
zij is eveneens gedetineerd wegens het verlenen van hand- en
spandiensten aan de RAF.

(dossier 21.1/12.22.)

RechercNI Informatie Bullrin • CRI

3

'
Journaal Berichtgeving Terrorisme

B. Iers terrorisme

1. Opsporingsvenoek INLA-Jeden
Bekend is geworden dat 2 leden van de IN LA (lrish Nstional
Liberation Army} in Europa verblijven met het doet een aanslag
voor te bereiden of te plegen tegen een Britse diplomatieke
vestiging.
De namen van deze twee INLA-Ieden zijn:

maakt gebruik van de navolgende aliassen:
,en is in het
bezit van op valse gegevens verstrekte Britse paspoorten op
deze namen, resp. genummerd 044768 en 527558.
Hij beantwoord nn het volgende signalement:

r--

en hij is in
bezit van een op valse gegevens verstrekte Britse paspoort nr.
526643 op deze naam;
Blijkens de laatste gegevens zou hij thans zijn
baard hebben laten groeien en draagt hij een bril met een bruin
hoornen montuur.
'en
worden in de Ierse Republiek gezocht als
verdacht van een in februari 1982 gepleegde moord op een
politieambtenaar van de Garda Siochana. Aan de Ierse
autoriteiten is gevraagd of bij eventueel aantreffen van
en
de uitlevering zal worden gevraagd, doch tot op
heden Is door de Ierse Justitie hierover nog geen beslissing
genomen.
In afwachting hiervan zijn betrokkenen per Algo gesignaleerd
ter opsporing van hun verblijfplaats.
·en
zijn zeer waarschijnlijk gewapend en
moeten als gevaarlijk worden beschouwd.
(dossier 22.2.12.56.1
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doodgeschoten. Niemand heeft zich tot op heden voor deze
aanslag verantwoordelijk gesteld.
(Dossier 22.2./4.5.}

3. Bomaanslagen door het 'lrish National Liberation Army'
(INLA} interland op 19 en 20-10-1982
Op 19·10·1982 werd het hoofdkantoor van de 'Ulster Unionist
Party' ln Belfast door een geïmproviseerd explosief zwaar
beschadigd.
Doordat de bom bijtijds werd ontdekt, Icon het kantoor tijdig
worden ontruimd en deden z'ich geen persoonlijke ongelukken
voor.
Op 20-10-1982 was de 62-jarîge voorzitter van de 'Ulster
, zelf het doelwit
Unionist Party' (de UUPl,
van een bomaanslag. Doordat de bom voortijdig werd ontdekt,
kon deze onschadelijk worden gemaakt.
De IN LA stelde zich verantwoordelijk voor beide aanslagen, die
in samenhang moeten worden gezien met de verkiezingen voor
een nieuw Noord Iers Parlement die op 20-10-1982 werden
gehouden. Bij deze verkiezingen behaalde de 'Official Sinn
Fein'. 5 van de 78 zetels.
{Dossier 22.2./4.4.)

4. Ontvoeringen en moordaanslagen in Noord-Ierland
,
Op 22-i0·1982werd de55-jarige sergeantvan het uit protestant~>•
bestaande 'Ulster Defence Regiment' {UDR)
door leden van de PI RA (Provisionallrish RepubJican Army)
ontvoerd. Het 'Ulster Oefsnee Regiment' is, naast het 'Royal
Ulster Constabulary' (RUC) de tweede officiêle Noord-Ierse
instantie belast met politietaken.
Uit wraak ontvoerde de protestante ondergrondse organisatie
'Ulster Volunteer Force' (UVF) op 23-10-1982 de 48-jarige
katholiek
. Beide mannen werden in de nacht
van 25 op 26-10-1982, na tegenstrijdige ultimatums, vermoord
aangetroffen. Op dezelfde dag (25-10-1982) werd de 47-jarige
katholiek
, vadervan 11 kinderen. door
onbekende protestante extremisten in Armagh doodgeschoten.
was bij de laatste verkiezingen in Noord-Ierland
verkiezingsagent van de 'Sinn Fe in'.
(dossier 22.0./1.82.)
C. Rode Brigades

1. Aanhouding

).

De Italiaanse politie boekt nog steeds successen in de strijd
tegen de Rode Brigades.
Zo werden op 29 en 30-9-1982 in Napels vier leden van de Rat
Brigades aangehouden.
Onder de vier arrestanten bevond zich
:wordt gezien ais de leider van de 'Napolitaanse
Rode Brigades'. Hij wordt verdacht van het plegen van meer
moorden en medeplichtigheld aan de ontvoering van

2. Moordsanslagen in Noord-Ierland op 25 en 26-8-1982
Op 25-8-1982 werd
, die juist een gevangenisstraf
van 5 jaar wegens lidmaatschap van de IRA had uitgezeten,
tijdens een schietpartij met een legerpatrouille voor zijn huis
dodelijk in het hoofd getroffen. Volgens de S(ocial) D(emocratic)
L(abour) P(arty) zou het 23-jarige slachtoffer, dieals gedetineerde
van de H-vleugel van de Maze-gevangenis had deelgenomen
aan het zgn. 'dirty protest' (het besmeuren van muren met
uitwerpselen], in koelen bloede door de legerpatrouille zijn
vermoord.
Op 26-8-1982 werd een lid van de 'Royal Ulster Constabulary'
bij een bomexplosie zwaar verwond. Het 'lrish National
Liberation Army' (INLA} stelde zich verantwoordelijk voor deze
aanslag, die beschouwd wordt als een wraakactie op de dood
•
van
Op dezelfde dag 126-8-1982) werd in Belfast de katholieke
werfarbeider
door onbekende daden;

(Zie JBT 81-6 Btl. C1, 81-8, Bti. A 1, 81-9, Btl. E2)
Bij de arrestatie van de vier leden werden wapens aangetroffen,
die op 26-8-1982 bij de overval op het militaire transport te
Salerno werden ontvreemd.
(Zie JBT 82-70, Brl. D1b)

2., Aanhouding
Op 14-10-1982, omstreeks 20.00 uur, vond et een schietpartij
plaats op het stiltion van Turijn.
Vier mannen. die op het punt stonden om samen met een
vrouw in een gereedstaande trein te stappen, openden het vuur
op de politie.
Niemand raakte echter gewond.
De mannen wisten te ontkomen, de vrouw werd echter na een
korte achtervolging aangehouden.
Zij werd geïdentificeerd als zijnde:
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