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A Aanslag op kantoor Aeroftot Amsterdam

A. Armeens terrorisme

Op woensdagavond 29-12-1962 omstreeks 22.30 uur werd
brand ontdekt in perceel Singel 540 te Amsterdam, alwaar
gevestigd is het kantoor van de Russische
luchtvaartmaatschappij 'Aeroflot'.
Getuigen waren gewaarschuwd door glasgerinkel en het geluid
van een lichte explosie. Ter plaatse gekomen zagen zij dat
zowel buiten als binnen het perceel brand woedde; op het
trottoir brandde een vloeistof en de vlammen daarvan lekten
via een vernielde ruit naar binnen en hadden het daarachter
liggende vertrek duels vlam doen vatten. Door één van de
getuigen werd de brand grotendeels geblust met een

1 Aanslag op gebouw van Kuwait-Airlines te Athene
Op 8-12-1982 ward te Athene een aanslag gepleegd op het
kantoor van de Koeweitse luchtvaanmaatschappij. Een bom
werd door de daders, die op een motorfiets reden, naar het
gebouw gegooid. Door de ontploffing werd één van de daders
gedood en de tweede gewond. Oe gewonde werd ter plaatse
gearresteerd.
Personalia van de omgekomen dader:

·,Libanese
nationaliteit, van Armeense origine. Hij was in het bezit van het
Libanese paspoort nr 183177/82. afgegeven door de Libanese

poederblusapparaat; de brandweer maakte het bluswerk af. In

autoriteiten.

het pand werd niemand aangetroffen.
Naast de vernielde ruit werd diJpui van hetpand flink beschadigd.
Tevens was veel schade ontstaan door het bluswerk van de
getuige en de brandweer.
Bij onderzoek werden tussen de glasscherven de restanten van
vermoedelijk een brandbom aangetroffen, bestaande uit een
rechthoekige plaat, afmetingen van 35 cm bij 10 cm, waarop
vier zogenaamde staafbatterijen, enkele koperen draden en een
1ijdontstekingsmechanisme waren bevestigd (foto). In de
nabijheid van genoemde ruit werd een sterke benzinelucht
geroken. Zeer waarschijnlijk brandde de bom al voordat deze
met de ruit in aanraking kwam.
Personeel van Aeroflot verklaarde geen bedreigingen in
persoon of telefonisch ontvangan ta hebben, met uitzondering
van eind november toen drie onbekende jonge mannen na het
openen van de toegangsdeur enige kreten slaakten over de
situatie in Afghanistan.
Tot op heden werd geen claim ontvangen en zijn de daders
onbekend gebleven.
Dossier 8.1/20.9

Personalia van de aangehouden dader:

. Op de plaats van de aanslag werden scherven en
een stuk metalen pijp aangetroffen en veiliggestald. De scherven
bleken afkomstig te zijn van een granaat type MKII. De twee
terroristen verbleven sinds twee jaren als student in Athene. De
gedode dader had connecties met Armeniërs in Griekenland.
I verklaarde dal de bom niet bestemd was voor
de Koeweitse luchtvaartmaatschappij maar voor het daarnaast
gelegen gebouw van 'Saudi Arabia Airlines'. Als reden hiervoor
gaf hij op dat Saudi Arabië aan de Trukse regering hulp bood.
Bij de Rechter·Commissaris trok hij later zijn verklaring in en
beweerde dat de bom naar hen was gegooid door mensen die
hen hadden gevolgd. Bij het bureau AFP te Athene kwam een
anoniem telefoontje binnen met de mededeling dat de aanslélg
niet was gepleegd door ASALA-Ieden, maar datzij het slachtoffer
waren geworden van de Turkse geheime dienst.
(dossiernr. 25.2155.4)
B. Duits terrorisme

1 OverpiiJIJtsing
Naar aanleiding van de verzoeken van het 'Oberlandesgericht'
te Stuttgart d.d. 13-12-1982 en van het 'Bundesanwaltachaft'
d.d. 21-12-1962 werd de op 22-1-1981 aangehouden
>vergeplaa1st vanuit de
gevangenis in Hamburg naar de gevangenis in Stuttgart.
Uil veiligheidsoverwegingen gebeurde diltranspon per
helicopter, om zo eventuele acties te vermijden.
Op 2-12-1981 werd door het 'Oberlandesgericht' te Stuttgart
contra
de volgende zeken ten leste gelegd:
- lidmaatschap van de terroristische vereniging de 'Rote
Armee Fraktion';
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- medeplichtigheid aan de moord op de bankier
d.d. 31>·7·1977 in Oberunsel;
- medeplichtigheid aan de raketaanslag op het
'Bundesanwaltschafr d.d. 25-8-19n rn Karlsruhe; en
- medeplichtigheid aan de ontvoeringen moord op de voorzitter
van de werkgeversorganisatie
en diens
vier begeteider& op 4~9-1977 in Keulen.

Achtergrond
Op 22·1~1981 werd in Hamburg een man aangehouden, dia in
gezelschap was van een urouw.

Oe man werd naar aanleiding van vingerafdrukken
geidentificeerd als zijnde
De vrouw werd geïdentificeerd als

'·

Tijdens de aanhouding waren zij in het bezit van een VW-busje
voorzoen van het kenteken HH·LR 1452.
In het bezit van
werden de volgende documenten
aangetroffen;

- Nederlands paspoort nr. 703979 K ten name van·
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C. Iers terrori""'•
1, Op 5-1-1983 Iers Nationaal Bevrijdingsleger (INLA/ il/egoel
verklaard

Op 5-1-1963 heeft de regering van de Ierse Republiek het Ierse
Nationale Bevrijdingsleger (IN LA) officieel Uiigaal verklaard.
De politieke vleugel, de Ierse Republikeinse Socialistische Parti;
IIRSP) velt niet onder het verbod. Het illegaal verklaren van de
IN LA biedt de regering de mogelijkheld om personen, van wie
bewezen is dat ze leden zijn van de terroristische organisatie
INLA voor tiHl hoogste 7 jaren gevangen Ie zetten.
Reden van de maatregel is do bomaanslag dd. 6·12-1982 in een
café-discotheek in Ballykelly (Nrd. Ierland) waarbij 18 personen
om het loven kwamen.
In Engeland en Noord-Ierland werd de INLA reeds verboden na
de moord op het Britse parlementslid
in maart
1979.
/dossiernummer 22.2!4.12)

2. Moord op 2 politieagenten in Rosrrevor (ten zuÎden van
Beilast/op 6·1-1983

Op 6-1-1963 hebben tenminste twee onbekendan, 2 Noord-IerSe
Het paspoort werd op 26-3·1976
efgegcvon in Noord-Brabant.
- Amerikaans paspoort nr. J 1002358. ten name van
. Het paspoort werd op 26-3-1976 afgegeven en was
geldig tot 22·1-1983.
- Ziekenfondskaart ten name van
(ZieJBTBI-3, Btl. A blz. 2/
Dossier 21.111 17
1, lid 'BeWflging 2e juni',
vnigelaten en onder toericht gesteld.
Op 15-5-1981 werden door het 'Kammergericht' te West-Berlijn
veroordeeld:

2.
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en
c.
te Mülheim,
veroordeeld tot 15 jaren gevangenisstraf wegens hun
deelneming aan de ontvoering van
en de
Oostenrijkse industrieet
lidmaatschiip van een
verboden vereniging en verboden wapenbe2it.
In hetzelfde proces werd
, veroordaeld tot 4 jaren en 6
maanden wegens lidmaatschap van een terroristische
vereniging, verboden wapenbezit. heling en hel vervatsen van
en
dokumenten. Bij haar aanhouding samen met
in Bulgarije, was zij in het oezit van een
valse Zwitserse idenlîteitskaart op naam van
Betrokkenen waren ook medeplichtig aan de bevrijding op
27-5·1978 van
uit een Berlijnse
gevangenis.
werd gelijktijdig met de anderen
aangehouden in Bulgarije tm op 22·6-1978 uitgeleverd aan de
BRD. (Zie JBT 81·07 brtHen 82-01 bil A).
Tegen het vonnis werd door betrokkenerl cassatie aangetekend,
hetgeen als ongegrond werd afgewezen.
Op een niet nader genoemde datum was

door de arrondissementsrechtbank Tiergarten veroordeeld tot 9
maanden gevangenisstraf wegens verzet en toebrengen ven
tichamelijk letsel op 1&-1-1980 In de gevangenis van
Bcrlijn·Moabit, waar Lij op dat moment verbleet Zij ging in
hoger beroep, dat op 28· 11>-1962 werd afgewezen. Het
'Landesgericht' te West-Berlijn voegde beide zaken samen en
kwam tot een uitspraak van 4 jaren en 9 maanden. Gezien het
voorarrest werd zij op 20·12-1982 u~ detentie ontslagen, echter
onder voorwaarde datzij zich voor de duur van vijf jaren iedere
maand bij de autoriteiten moet melden.
(dossrer nr. 21.0/11.5/

politie-agenten gedood en één zwaar verwond toen zij vanuit
hun auto met automatische wapens het vuur op de agenten
openden nadat zij voor controle in Rostrevor (ten zuiden van
Belfsst) werden aangahouden
Enkele uren eerder was een bom ontploft waarbij oen 58-jarige
vrouw gewond raakte.
Claim
De verantwoordelijkheid voor de moorden werd opgeëist door
de IRA. De daders lijn gevlucht.
Het politieke geweld in Noord·lerland heeft het afgelopen jaar
aan 97 personen het leven gekost.
/dossiernummer 22.1/24.5)

D. ltoHaans terrorisme
1. Aanhouding van
in Milaan op
15·1-1983
Op 15-1-1963, omstreeks 13.00 uur, werd het Prima-Linae-lid
in Milaan aangehouden.
Dit naar ••nleidlng van het op 9·&-1960 door de rechtbank te
Florence uitgevaardigde arrestatiebevel contra
1 ter zake
van medeplichtigheid aan moord en illegaal voorhanden
hebben van vuurwapens.
, verdacht van medeplichtigheid aan 14 moordaanslagen,
was in geleischap van een 22-jarige vrouw, die werd
geodentificeerd als
_ Zij zou in de
terroristische sfeer een ondersteunende functie hebben vervuld.
droeg bij zijn aanhouding een kogelvrij vest en was
gewapend met een vuistvuurwapen.
Hij wordt gezien als de leider van de 'Prima Linea', een links
extremistische groepering die bekendheid kreeg door de
bruuske manier van handelen bij het plegen van aanslagen op
rijksgebouwen en hoogwaardigheidsbekleders.
• zou betrokken zijn geweest bij het organiseren en het
lJitvoeren van een gewapende actie, ter bevrijding van enkele
geestverwanten, in Florence op 28-1-1978.
Bij deze actie werd het vuur geopend op drie politieagenten,
~aarbij één agent gedood werd, een ander zwaar gewond
raakte, en vier gedetineerden uit de gevangenis In Florence
konden ontsnappen,
De Italiaanse autoriteften zijn van mening dat met de aanhouding
van
'de groepering 'Prima Linea' definitief verslegen is.
(dossiernr. 24.0!2.8)
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