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1. Aanhoudingsbevel conrra 118/iaan~e reehtsexlrllmist
De ltaliaanae autoriteiten hebben een aanhoudingsbevel
uitgevaardigd cOIIIfl_
die sinds 10 jaer In Bolivia in ballingschap laeft,
zou de oprichter zijn geweest van de rechtse groepering
'Avongardia Nazionale'.
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zou van
, het hoofd van de geheime
vrij metselaanloge 'P-2". het sein hebben gekregen, om In ltalii
een klimaat ven onveiligheld te echeppen.
werden arrestellebevelen uitgevaardigd
tzv. de volgende teitan:
13-4-111811 Aanalag op het kantoor van de rector van de Universiteit In Padua, waarbij grote materiöle schade ontstond.
2&-4-1MI Aanslag op een stand van de FIAT op aan beurs In
Milaan. HierbiJ raakten 18 personen gewond en ontstond er
grote materlila schade.
215-4-111811 AaMlag op 'Banca Nazionale dellavore' In Milaan.
14 bank-employees raatten gewond.
' 12-1-1888, ... . . - 111811 12-12-111811 Poging tot aanslag op de
rechtbant In Milaan. Poging tot aanslag op de rechtbant In
' Turijn. Aanslag op de 'Banca Nazianale Delragrlco~ure' in
' Milaan. BIJ deze exploele vielen 16 doden en rukten 86 mensen
gewond.
31._.1974 Bomexplolla in een wagon van de 'Rome-Brenner
Expreu' in San BeneditO vel dl Sambro. HierbiJ werden 12
personen gedood, 40 personen gewond en ontstond er grote
materlila schade.
2+1980 Aansleg op het station van Bologna. Bij deze explosie
-den 8!i personen gedood en raakten meer dan 150 personen
gewond. Ook hier ontstond grote materiöle achada.
De bom zou gaplaatstzijn door jonge Weet·Ou~sers die
lid zouden ziJn van de uiterst nachtse groepering van
. De tweeterroristen zouden conteeten hebben gehad
met twee Italiaanse neo-fascisten die zoudan warken voor
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A. Duits tenorlome

t. Arrntatillbevel contra
Op 8-3-1983 werd door de Rechtbank te Kllrlaruhe een
arresratiebevel u~geveardigd contri

gebruik maken van de volgende
•

In Nederland staat betrokkene geaignaleerd ter fine van uitlevering. Verzocht wordt bij eventueel aantreffen van b!Jirokkene
contact op te nemen met de Bijzondere Zaken Centrale, tel.
070-769882 on bulten kantooruren 070-769888.
{Doaier 24.0/7. I 7).
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Gabloten ia dat
gebruik maakt van het Italiaanse
pospoort nr. 9937884 ten name van
Tewnszou
aliassen:

-

Raamweg 47 Den Haag
Poetbus 20304
2600 EH Oen Haag
Telefoon 070-76 99 11
Doorkiesnummer 070-76 9: B2
Telex 31152
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In werkwijze uit zi<:h een en ander in het verschil in aamenstelling
van bommen die met name gebruikt worden om door
US-militairen gebruiiele auto's op te blazen .
De links geoniinteerde actlviaten maken doorgaans gebruik
van een tiJdoontateker afgesteld op een tijdstip dat de auto
normaal ge oproken niet gabruikt wordt, t-IP rechtse activisten
de bommen dusdanig construeren dat zij alleen na menseliJke
Intervantie kunnen exploderen, hetgeen loglsch«wi]s
skochtoflera Impliceert.

Op 27-10-1982 ontdekte men In hat bos nabij Offenbech een
ondergronde depot van de Rote Armee Fraktlon.
In dit depot trof men naast wapens, ldentlteitakaarten, geld en
/deologi•
aantebningen, ook twee enveloppen aan.
In de ene enwloppe, waarop de naam
vermeld stond,
Ook Ideologisch voert er een spoor in de richting van de
'bruine' extremisten. Hoewel op dit moment er onenigheld
zet een vervalst Ooatanrljka rijbewijs nr. 4700320/80 ten name
van
. Hat
bestaattussendezojuistultdegevangenla onlalagen Hamburgse
rijbewiJs was voorzien ven een foto van
.
n-nazilelder
en de aanhangen ven da
De naam
bleek een codenaam te zijn voor
•
wrboden neo-nazistische gr~ringen 'Wehrsportgruppe
In de andlfe enveloppe bevonden zi<:h strookjee pa pier waarop
Hoffmann', en de 'Volkeaozilolllllleche 8-agung Deutschlandl'
zich voornamelijk ophoudend In het terroristische 'hete' gebled
aantekeningen WITan gemaakt betreffende Amerikaanse
rond Frankfurt, blijkt toch dat extremlstiKh rechls, mogelijk
objecten, adresaan en wrgaderlngen van de Amerikanen en
gelnspireerd door grote werldoosheid, onzekerheid over de
Duihers.
Zoals reeds eerder vanneld (Zie JBT 82·12, btl. A t blz. 2)
toekomst, afnemend vemouwen in gevestigde politieke
partijen, radicaler optreden van linkse eetie-rden en
!"•den in dit depot ook varwcheidene routabaechrijvingen
.ángetroffen.
aa.-zlghaid van relstief veel personen die gerel<end worden
tot de zg. atnleche minderheden, de mening Is toegedaan dat
Een van deze routebeschrijvingen betrof een scheta waarop
door het propagenderen van 'almpele oploasingen' en In te
met da hand geschreven stond 'DEP. VON OSK. U. SOF.'. OSK.
zou hier staan voor
t,rwljl SOF. een codenaam waa , spelen op de bovengeschetste toestanden, de zeken ten gunste
die gabruikt zou worden dool
ven rechts zullen karen.
{zie JBT 83-01, btl. A J blz. 3).
In een vlugschrift van 'linkse' rechtaradlcalen valt onder maarte
lezen:
(Douier: 21 .1/47.)
'WIJ raden aan om maer eens Russische met Oultle officieren ta
vergetljken, dan ziet men waar zich werkelijk 'Untermenschen'
2. FlechtiJ e~<tremi•rne ·
bevinden. Om van Amerikaanu aoldaten natuurlijk maar te
Aanslagen op in BRD gelegatria Amerikaanse militairen
zwijgen.'
De Amerikanen zien zijals de bezetters ven het 'Oultle Rijk'. ZIJ
Al geruime tijd wordan in de BRD aanslagen gepleegd op de
eisen een anti-Imperialistische bevrijdingsoorlog, die in hat
aldaar gelegerde Amerikaanse militairen.
jlljzonder tegen de Amerikanen m- worden gevowd.
Lange tijd werd aangenomen dat deze aenalagen het wert:
Zij zouden het idee alnhangen van het nationaal-bollljawiame
waren van linkse extremisten, maar gezien een In het oog
springende ontwikkeling Inzake de uitvoering van de aanslagen, van de oude stempel, dat garant ateat voor een neutraal
zijn de Weat·Dultae autoriteiten van mening dat ooit extremiston Duitsland, del In vrede en vriendschap met de SovJat-Unta leeft.
Ook in een pamflet ven de 'Junge Netlonaldemotraten' (de
van de rechter zijde zich niet onbetuigd laten.
jongaranorganlastia van de verboden neo-nazistische partij
De grootsta legenetelling qua uitvoering van aanslagen is
NPDIIs de heat tegen Amerika van de 'bruine bommenleggere'
gelegen In het feit dat de rechta-extf"emisten geen enkele
terug te vinden.
poging ondernemen om la voorkomen dat ar slachtoffers
Hierin wordt onder andere verklaard:
vallen onder wat linka-extremisten aangeven els de
'Jullie maken je druk over bezette (gekraakte) hulzen. Wij
onechuldlgen, waarmee zij doelen op echtgenotes en kinderen
maken ons druk over ons bezelta land.'
van de Amerikaanse militairen.
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Bekend is dsl rechtse terroristische groeperingen intensieve
internationale contacten onderhouden.
Alleen al In Parijs zouden drie coördinatie-centra be•tean, van
waaruit de Duitse radicalen aanslagen voorbereiden op banken,
mil"alre objecten, en overheidsinstellingen.
Vanuit de landen België, Engeland, Frankrijk, Seandinavlë, het
Midden Oosten en de VS, worden zij voor:rien van geld en
wapens.

In het begin van dit jaar heelt de socialiallsche regering onderhandelingen gevoerd om een wapenstilstand in het Baskenland
te bereiken, mear toen de ETA aanslagen bleef plegen, zijn dez:o
afgebroken.
De gemoederen in Baskenlend zijn met de gemeenteraadsverkiezingen op 6-5-1983 In zicht, wee• hoog opgelaaid, nadat de
centrale regering een door de deelregering van Baskenland
uitgevaardigde maatregel wil aanvechten in het Constitutionele

Gopleegdtt misdrijven

De ETA-mi liter probeen door een nieuwe reeks van bomaanslagen en ontvoeringen de spanningen ongetwijfeld aan te
wakkeren; voons moeten deze daden worden gezien als een
direct antwoord op de verscherpte houding van het Spaanse
kabinet. en als een reactie op het recente succes van de politie,
die op 20·3- 1983 zeven belangrij ka leden van de ETA pollticomllitar, onder wie zich twee leiders bevinden, t.w.

Hof.
Volgens de West-Duitse autoriteiten Is het rechtse tarrori8me in
afgelopen jaren sterk toegenomen.
oprichter on leider van de
•S.-beweging 'Deutsche Bürgerinitialieve', liet aanslagen
plegen op Aziatische en Afrlkaanae vluchtelingen, die asiel
wilden aanvragen in Duitsland. Hij werd hiervoor begin 1983
veroordeeld lot 3 jaar gevangenisstraf.
1schoot op 24·12-1980 twee Zwitsersa douaniers
dood en pleegde daarna zelfmoord.
richtte op 26·9·1980 tijdens de 'Münchener
Olrtoberfeate' een bloedbad aan door een bom tot ontploffing
te brengen In een grote menigte, Hij kwam hierbij zelf om het
leven.
, lid van de 'Volkssozialistische 8ewegung
Deutschlands', schoot in de avonduren van 24-6-1982 voor een
Nürnbergse discotheek twee zwane Amerikaanse soldaten
neer. Vervolgens ochoot hij zicluelf dood. Op 14-11-1982
bemerkten twee Amerikaanse soldaten bij het verlaten van de
parkeergarage. gelegen onder het flatgebouw 'Eschbom
Housing Area' te Esc:hborn, onder hun auto een bruine reistas.
In de tas, merk 'Samsonite', bleek zich een explosief te bevinden.
Het explosie! bestond u" een brandblusapparaat, merk 'Total',
met een gewicht van 6 kg, verscheidene VARTA-batterijen en een
reiswekkenje. De vulling bestond uileen wil poeder (foto 1).
Op 14-1 2·1982 stapte de Amerikaanse eoldaat
in
zijn in Butzbach geparkeerde VW-Golf. Bij het instappen werd
een onder de chaulfeursplaalll gedeponeerde bom, vermoedelijk
door een drukschakelaar, tot ontploffing gebracht
raakte
door de explosie ZWOlil gewond.
De bom bestond uit een brandblusapparaat van 2 kg, gevuld
met geïmproviseerd ekplosiat materiaal. Delen van de
brandblusser alsmede een 9 volt batterij werden veiliggesteld.
I
Diezelfde deg ontdekte de Amerikaanse soldaat
in Franlcfun bij het instappan In zijn auto een voorwerp onder
de baldeding van de chaulfeursstoal. Het bleek een druk-<:e~ntact
en een batterij te zijn. behorende bij een bom diewasaangebracht
onder de stoel. De bom, die bestond uit een brandblusapparaat
van 2 kg, van het merk 'Gloria' (foto's 2 en 31. kon onschadelijk
gernaalct worden. Beide bommen zijn waarschijnlijk van
dezelfde makel ij.
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. Onderwerp/., MoordaBnslag op dr.
lbuteira (Portugal) d.d. 10-4-1983
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Op zondag, 104-1983, omstreeks 09.00 uur, werd dr.
de belangrijkste Palestijnse diplomaat in
West-Europa en persoonlijk adviseur van PLO-leider Yasser
ARAFAT, In de foyer van het hotel Montechoro in Albufeire
(Ponugal) neergeschoten door een Arabisch uitziende man. De
dader schoot van korte afstand met een automatisch pistool
enkele schoten af op de diplomaat toen date met zijn naaste
medewerker, de PLO-functionaris .
, in de
lobby ven het hotel stond te praten.
De diplomaat werd door twee kogels in het hoofd getroffen en
was vrijwel op slag dood. Zijn naaste medewerker en een
secretaresse van de Socialistische Intamatianale werden door
de kogels van de schutter licht gewond.
De dader wist na zijn daad in de verwarring te ontkomen tussen
de bungalows die het hoofdgebouw omringen. Hij werd
vermoedelijk bijgestaan door één of twee mannen.
Or.
wu officieel uilgenodigd het4-daags congres
van de Socialistische Internationale die in het hotel in Albufelra
werd gehouden, als vanegenwoordiger van de PLO bij te
wonen. Zijn aanwezigheld op dit congres stuitte aanvankalijk
op grote bezwaren van de leider van de Israëlische Arbelderspanij
, maar uiteindelijk mocht hij als toehoorder
het congres bijwonen, doch geen toespreken houden.
I beschuldigde de
Naar aanleiding van de moord op
PLO in Tunis, de Mossad, de Israëlische geheime dienst, ervan
de aanslag te hebben gepleegd.
In een te Damascus (Syriê) uitgegeven communique werd de
verantwoordelijkheid voor de aansleg opgeëist door de terroristische groepering venABOE NIOAL, een groepering die zich In
1974 afscheidde van de PLO.
Als vermoedelijke dader van de moordaanslag arresteerde de
Ponugese politie in de avonduren in Ussebon
, die met eon va la ~rokkaans paopoort op
vrijdag 8-4-19B31n Ponugal was binnengekomen. De gearresteetde had tot zaterdag 9-4-1983 gelogeerd in het hotel te
Albufeira, waar op de laatste dag van het congres
werd vermoord.

1.
Op 15-12-1982 stapte
, kapitein bij het
Amerikaanse leger, in zijn in Darmstadt geparkeerde auto. Bij
het instappen werd een achter de bestuurdersplaats
gedeponeerde bom tot ontploffing gebracht De militair raakte
gewond. Aan de hand van gevonden resten kon wordan
vastgesteld dat ook hier gebruik gemeekt was van een
brandblusapparaat van 2 kg.

2.

, alias

(Dossier 23.(1/1.48)

Veridaring vsn links

cammentalf

Na parspublikaties verklaarden linkse terroristen, via verspreide
pamfletten, niets met de Mnslagen van doen te hebben. De
door reehls gebruikte bommen bestaan in het algemeen uit met
zeer 81<plosieve springstof geladen brandblusapparaten, die

Dr.
,.
(Westelijke Jordaanoever). was eigenlijk hartspecialist. studeerde medicijnen aen
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de universiteit van Damascus en specialiseerdezich in de V.S.
Na de zesdaagse junioorlog van 1967 sloot hij zich aan bij de
Fatah-organisatie In Amman. Twee jaar later ri<:htte hij met
steun van Irak een zelfstandige organh>atle op, het 'Actiecomité
voor de Bevrijding van Palestina•,
In 1970 voerde voornoemd comité op het vliegveld MünchenRiem (Did) een aanval uil op een autobus van de luchtvaartmaatschappij El Al, waarbij een aantal passagiers gewond
raakten.
Tegen hem werd door het A mtsgericht München een arrest.riabevel uitgevaardigd als verdacht deelgenomen te hebben aan
het veroorzakan van een bomexplosie op 10-2-1970 op genoemde
luchthaven gericht tegen bezetting en passagiers van een El
Al-vliegtuig.
In juni 1971 keerde hij na een verkoeling van de relatie tussen
de PLO en Irak weer in de Fat&h'1JIIIederen terug, waar hij lid
van de 'Revolutionaire Raad' werd .
Hij waslid van de Palestijnse Nationale Raad, naaste politieke
adviseur van Arefat en de belengrijkste contactpersoon van de
PLO met vooruitstrevende Israëlische groeperingen. Op de
bijeenkornat van de Palestijnse Nationale Raad, die twee
maanden geleden in Algiers werd gehouden, trad hiJ uit protest
als lid af, nadat hij het woord niet had mogen voeren, maar zijn
ontslag werd echter niet geaccepteerd. Op deze bijeenkornat
had hij, als gematigde pol"icua, willen ple~en voor een opbouwende benadering tegenover Israël en voortzetting van de
PLO-contacten met het lsrailische vredeskamp.
Hij was zich ervan bewust dat hij binnen en buiten de PLO vele
vijanden had en voortdurend In levensgevaar verkeerde,
hetgeen mag blijken uit het feit det in het verleden 23 mislukte
aanslagen op hem gepleegd werden of pogingen daartoe
ondernomen.
De vraag waarom hij moest worden vermoord, houdt verband
met een door hem gedane uit hetvorige jaardaterende uitspraak.
In het openbaar had hij ABOE NIDAL veroordeeld en hem
verantwoordelijk gesteld voor de aanslag op ambassadeur
op ~-5·1982 In Londen. De aanslag die voor
lsraêl de aanleiding was om libanon binnen Ie vallen. Sinds
19n zijn zes moorden op Palestijnse venegenwoordigers
gepleegd, die evenalo dr.
allen als gematigd werden
bescllouwd, zoals
(in Londen) en
(in Brussel).
In 1979 kreeg
samen met een voormalig lid van het
18raëlische parlement, .
, de Kreisky-vredesprijs voor
de mensenrechten voor zijn activiteiten voor vrede in het
Midden-Oosten.
was door de Wastduitse socialistische lalder Wllli
BRANDT uitgenodigd het 16a congres van da Socialistische
Internationale in de zuldponugese badplaats Albufeira als
waarnemer bij te wonen. In een toespraak die hij voor het
congres had willen houden, erkende hij onder verwijzing naar
onder ander het Breznevplan voor vrede in het Midden-Oosten,
het recht van Israël om In vrede en velligheld te bestaan.
De rede bleef achterwege, omdat hem het spreekrecht werd
onthouden.
die de naam 'reizende ambassadeur van de PLO had,
heel! voorzover bekend Nederland driemaal bezocht, te weten:
a. In oktober 1979 kwam hij naar 's-Grevenhage en sprak met
laden van de Tweede-Kamercommissie voor buitenlandse
zaken;
b. op 1HH9821eidde hij In hal hotel Allentic In Scheveningen,
els hootd van de PLO-vertegenwoordiging in Parijs, een aldaar
ga houden bijeenkomst. waarin gesproleen zou zijn over de
ontstane situatie In hat belegerde Belroet en welke gedragslijn
men met belrekking tol de Palestijnse bevrijdingsstrijd diende
te volgen;
c. op 25 en 26 maan 1983 nam hij deel aan de 'Preparatory
Conference of Western Europaan Parllementarians of tlle
lnternetional Conference on the Questlons of Pelestine' in
's-Grevenhege.
(Doftier: 27.0!75.1)
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zogenaamde ontstekingspillen als slaghoedjes hebben. Via
menselijke interventie komt dit soort bommen tot ontploffing.
Unkse sxtremisten zouden echter gebruik maken van brandbommen btataande uit staafbommen met tijdontsteking. 'Zo
worden geen onschuldige mensen In gevaar gebracht', aldus
een brief van de 11evolutionäre Zeilen.

Aanhoudingen
Op 8·2·1983 werd huiszoeking verricht in een mogelijk
consplratieve woning aan de
. Deze woning waa op 1-11-1982 gehuurd dooreen
zekere
. In de woning werden aangetroffen:
- 2 seal apparaten,
- 2 bivakmutsen,
- 1 doos Unkraut-ax (2,5 kg I
- 2 plastic doosjes met in ieder doosje 1 snor.
Unitraut-ex werd als wezenlijk onderdeel van geïmproviseerde
explosieven gebruilet bij aanslagen tegen het Amerikaanse
leger.
Geconcludeerd werd dat
van plan was een aanslag of
overval te plegen of reeds gepleegd had.
Op 15-2·1983 werden bij het betreden van de woning de
volgende personen aangehouden:
__
'
woonachtig te
; DDR-vluchteling en lid van de
verboden rechtsradicale 'Volkssozlallstischen Bewegung
Deutsc:hlands' (VSBD);

...

Jil.,

I

woonachtig te
; lid van de verboden 'Wehrsportgruppe
Hoffmann', heeft een opleiding gehad in een El Fatah-kamp in
libanon;

c.
: lid van de VSBD, heeft
een strafregister;
Door de drie personen werden de volgende auto's gebruikt:
a.
- Porscha 924, groen-metallic, kenteken

L-WL924;

c.

- Citroên-Visa, blauw, kenteken F-DY 928
De auto's werden veiliggesteld en onderzocht In de auto van
werden twee nog verpakte carnavals-masters gevonden.
De in voorlopige hechtenis genomen
varklaarde dat
hij de woning In Frankfurt gehuurd had voor een zekere
. Deze zou de woning gebruiken voor
afspraakjes met zijn vriendin.
Het gaat hier on;
Betrokkene heeft twee woningen, te Bad Nauhetm en
te Groszostheim. Beide woningen werden doorzocht.
In de woning te Groszostheim werden onder andere
aangetroffen:
- 1 oefen-handgranaat,
- 3 ontstekers voor oefen-handgranaten,
- 1 kist met US-uniform onderdelen.
Na onderzoek is gebleken dat voornoemde __
en
,samen m!
I, lid VSBD, a~
I.
, verantwoordelijk kunnen
worden gesteld voor aanslagen gepleegd op U5-millt8ire.n op
14 en t5-12-1982 te Butzbach, Frankfurt en Darmstadt.
en
werden op 18-2-1983 aangehouden in
Londen.
is nog voortvluchtig. Hij is in het bezit van het
Duitsepaspoort nr. K 9607286 en zou gebruik kunnen maken
van een Renault 4 met het kenteken F-AE 644 of een Mazda 323,
rood, kenteken B-X 4865.

.

Achtsrgrond
Nlltionaler Sozialisten-ANS'.

en de "Aktioogemeinschmt

1 van beroep free-lance journalist,
studeerde aan de Hamburgse militaire academie, bracht het tot
luitenant maar werd echter in juni 1977 voortijdig uit de
'Bundeswehr' ontslagen nadat men in zijn outo stapals
nazi-materiaal had ontdekt. Hij was ktider van de beruchte

1
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'Freizeitverein Hansa', die later opging in de made door hem
opgerichte 'Aktionagemeinschaft Nationsier Sozialisten·ANS'.
Ook zou hij contacten hebben met de NDSAP; ln het verleden
hield zijn strijdgroep zich volop bezig met de verde<ftgfng van
hat 'Nationale Kamp'.
Op 3-3-1978 werd hij gearresteerd en op 13-9-1979 veroordeeld
tot 4 jaren gevangenisstraf wegens onder andere opruiing,
aanzetten tot rassenhaat en belasteren van de staat. Zijn
gevangenisstraf zat hij uit in Celle.
Op 30-4-1982 volgde een tweede veroordeling wegens
verspreiding van propaganda-materiaal voor anti-groeperingen,
verheerlijking van geweld en aanzetten tot rassenhaat. in dit
geval tot 9 maanden gevangenisstraf. Daar er een rechtsmiddel
is ingesteld is laatstgenoemde veroordeling nog niet
rechtsgeldig. Na het aflopen op 25-7-1982 van de straf opgelegd
biJ de eerste veroordeling, zal opnieuw een arrestatlebevel
worden uitgevaardigd.
Na de arrestatle van
! zou volgens hat in
rechtsextremistische groeperingen geldende leidersprincipe de
'ANS' uiteen moeten vallen.
De groep bleef echter intact en is volgens schatting ongeveer
20 man sterk.
toefende vanuit de gevangenis naar
eigen zeggen 'een zekere morels invloed' uit op zijn getrouwen.
Volgens ambtelijke tellingen heeft hij rond de 1000 brieven
geschreven en 1200 ontvangen, voornamelijk van
neo-nazistische strekking.
Daarvoor spreken de volgende feiten;
- In nn briefwisseling met drie rechts-extremisten uit Emden,
die verdacht worden van onder andere een poging tot
brandstichting op 31-12-1981 bij gemeentewerkante Emden en
verspreiding van neo-nazistische propaganda-materiaal, had
de opdracht tot verspreiding gegeven.
- In het geval van de moord op de homo-sexuele
rechts-extremist
op 28-5-1981 te
Stemwarde/Schleswig-Holstein, beriep een van de daders zich
op een vermeende opdracht van
• Een direàe of
indirecte opdracht tot de moord kon echter niet bewezen
worden.
-Uit een bericht van het Duitse parsbureau OPA op 9-2-82
bleek dat de wil van
' omtrent een eventueelleiderschap
t;mveranderd was; na zijn ontslag uit de gevangenis wilde hiJ de
'ANS' reorganiseren.
- Door de 'Hilfsorganlsation für natiooale Gefangene-HNG',
een organisatie die zich inzet voor rechts-extremistische terroris·
tische gevangenen wordt
I gezien als de opvolger·_
van de huidige voorzitter.
Kortom,
kan gezien worden als een van de belangrijkste
bindende personen binnen het rechts-extremisme. Een beeld dat
vel'$terkt wordt door ziJn contacten met onder andere de
'Kampfbund Freiheit fur Rudolf Hess', de 'Kampfgruppe Priem',
het 'Nationalrevolutionire Arbeitersfront Bremen' en diverse
weersporten en N.S. groepen.
(Dossier 3.0/4.49)

8. Frana terrorisme
1. Bom11anslsg, vermoedelijk gericht tegen de synagoge in
Marseille, gepleegd op 8-3-1983
Op 8-3-1983 omstreets 02.30 uur, ontplofte op ongeveer 150
meter afstand van de synagoge in de ZUidfranse havenstad
Marseille, een bom in een personenauto merk Peugeol type
604, voorzien van het Franse kenteken 9605 GQ 13.
De auto was op 6-1·1983 te Marseille ontvreemd. Door de
explosie ontstond er brand, die de auto in een karkas veranderde.
De twee inzittenden lewamen In de vlammen om het leven.
Twee in dezelfde straat geparkeerde auto's brandden eveneens
uit en enkele ruiten van gebouwen werden vernield. Uit het
onderzoek bleek dat de twee inzittenden, beide Franse onderdanen, oude bekenden van de justitie waren en bij de politie
bekend stonden wegens onder andere gekwalificeerde diefstallen. De politieslult nietuitdat de bom, waarvan desamenstelling
van het gebruikte springstof niet bekend is, bestemd was voor
de synagoge die door de politie werd bewaakt. De twee
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mannen ~ijn waarsc;hijnlijk In paniek geraakt toen zij bij de
synagoge politie bemerkten en hebben mogelijk geprobeerd de
bom te demonteren.

Tijdens hun aanhooding werd in een gemakkelijk draagbare
ijskast een mitrailleur merk Stein, een Browning pistool, een
: revolver merkTaurus, twee patroonhouders van vnd. mitrailleur,
twee kentekenplaten en overvloedige munitie kaliber 9 mm.
Reactiss
Parabellum gevonden en lnbeslaggenomen.
Oe twee eengehouden leiders behoren tot de mee&t gezochte
terroristen, terwijl één van hen ervan verdacht wordt deelgenoDe minir.ter van binnenlandse zaken, tevens burgemeester van
men te hebben aan de moord op een agent van de Guardia
Marseille, Gaston Deferre, belitempelde de mislukte bomaanslag
op de synagoge en de twee eerdere pogingen tot een aanslag
Civil en ten minste zes ontvoeriregen.
(Dossier nr. 23.0/1.47}
op het stadshuis (d.d. 17-2-1983) en op het kasteel-restaurant
(27-2-1983) in Marseille, als louter anti-semitisch.
De mogelijkheid wordt niet uitgesloten dat er verband bestaat
tussen de uitlevering op 6-2-1983 van de ex-Gestapochef van
2. Terroristische aanslagen over het tijdvak 28-2-1983 t.m.
29-3-1983
Lyon,
door Bolivia aan Frankrijk en de
hierboven aangegeven aanslagen.
Sedert 28-2-1983 werden door de ETA-militar de volgende
In een radio-uitzending in het kader van de gemeenteraadsverkielingen, zei de minister dat er verband gelegd moest worden
aanslagen gepleegd.
tussen de mislukte bomaanslag, de Service d'Action Civique
a. Op 28-2-1983 overvielen 10 ETA-leden een politiekazerne in
(de inmiddels verboden ordedienst van de Gaullistische partij
San Sebastian, overmeesterden de tien dienstdoende politieR.P.R.), de R.P.R. zeH en de moordpartij in de nacht van 18 op
mannen en dwongen hen de wapenkamer te openen. Hierna
19-1-1981 in Auriol (gelegen bij Marseille), die aan een vooraan- verdwenen zij in enkele auto's, waaronder een politiewagen,
met medeneming van ten minste 100 pistolen, 2500 stuks
staand lid van de S.A.C., de 41-jarige politie-inspecteur
·,en vijf leden van zijn familie het leven kostte. Oe twee
patronen en enkele politie-uniformen Nadere gegevens over de
overval zijn onbekend.
aanslagplegers zouden, votgens deze verklaring, conticten
b. Op 16-3-1983 deden zich bij vier banken in de provincie
hebben onderhouden met ex-leden van de S.A.C.
Vizcaya een bomexplosie voor. In alle vier gevallen werd
, de rechtse kandidaat en
tegenaanzienlijke schade aan de bankgebouwen aangericht. De
stander in de verkiezingsstrijd om het burgemeesterschap van
politie vermoedt dat de bomaanslagen door de ETA zijn
Marseille, verweet van ~ijn kant de minister laksheid in het
gepleegd. Verdere bijzonderheden ontbreken.
veiligheidsbeleid van de stad.
c. Op 21-3·1883 werd de Baskische industrieel
Service d'Action Civique
ergenaar van een staalfabriek nabij San Sebastién,
De Service d'aètion civique was een para-militaire ordedienst
in de parkeergarage van zijn fabriek. ontvoerd door leden van
van extreem-rechtse signatuur, die in 1958, ten tijde van de
de zogeheten 'Cornandos Autónomos Anticapitalistas' ('Anti-kaAlgerijnse vrijheidsoorlog, werd opgericht door de gaullisten
pitalistische Commando's'), zijnde een groepering die deel
en waarvan de leider
was.
uitmaakt van de ETA-militar. De ontvoerde. een gematigd
De SAC. was een half-politieke en half-criminele organisatie,
Baskische nationalist, is lid van de P(artidol N(acionalista)
die van meet af aan ook nauw verbonden was met de onderweV(asco), die de meerderheid heeft in het Baskische streekparlerekt Als ordedienst van de Gaullistische partij R.P.R., deed zij
ment en de deelregering van dit gewest leidt. De PNV heeft
dienst als een soort 'illegale geheime politie' die een oorlog
heftig geprotesteerd tegen de ontvoering. DeCAAstelde zich
uitvocht met de ultra-rechtse O.A.S., die zich verzette tegen de
verantwoordelijk voor de ontvoering.
onafhankelijkheid van Algerije.
d. Op 25-3-1983 werd een politiebusje in Renteria (nabij San
Buiten de zesvoudige moord in Auriol, worden aan de S.A.C.
Sebastián) onder vuur genomen door ETA-terroristen. Bij deze
nog vier andere moorden en talrijke andere delicten, gepleegd
aanslag kwam een politieman om het leven en raakten vier
in de afgelopen jaren, toegeschreven.
anderen zwaar gewond. Nadere bijzonderheden zijn niet
(Dossier 26.0/35.3)
bekend.
e. Op 25-3·1183 in de mlddag hebben enkele terroristen, die
zich voordeden als politierechercheurs, de ex-bankier
,_.,.._ C. Spunf terrorisme
·
) uit zijn woning in Madrid
ontvoerd.
1. Aanhouding van zeven be/11ngrijke leden van ETA pofiticoDe ontvoerde, een aristocraat, is een directe ~ammeling van
militar op 20-3-1983
de Spaanse ontdekkingsreiziger
(Christoffel
COLUMBUS). De mogelijkheid wordt niet uitgesloten geacht.
Op zondag, 20-3-1983, werden zeven belangrijke leden behodat de ontvoerders het hadden voorzien op een broer van de
rende tot de ETA politico-militar, in het bosrijke gebied van La
ontvoerde, met name
, een persoonlijke vriend van de
Junquera nabij de Frans-Spaanse grens, aangehouden. De
Spaanse koning Juan Carlos. Het lijlet waarschijnlijk dat de
aanaehoudenen zijn:
ETA-militar, die zich de volgende dag verantwoordelijk stelde
voor deze ontvoering, langs deze weg het Spaanse staatshoofd
onder druk probeert te zetten. De ETA heeft al eerder geprobeerd
het Koninklijk Huis onder drukte zetten met de op 7-5-1981 te
Madrid gepleegde bomaanslag op de adjudant van de koning,
te weten de luitenant-generaal
(Zie
J.B.T. nr. 81-06 Btl. onder B).
f. In de nacht van 2G op 27-3-83 kwam een lid van de explosievenopruimingsdienst van de politie om het leven. toen hij een
bom probeerde te demonteren, die door terroristen in een
en
kantoor in San Sebastián was geplaatst. Een collega werd
, werden aangehouden toen zij de Frans-Spaanse grens,
zwaar gewo!MI. Oe ETA-militar stelde zich aansprakelijk voor de
in het bosrijke gebied nabij La Junquera (provincie Gerona),
bomaanslag.
clandestien passeerden met valse documenten. Korte tijd later
g. Op 29-3·;983 ontplofte bij twee bankgebouwen in Hernanl
konden de overige vijf worden gelocaliseerd en aangehouden.
(nabij San Sebastiánl een bom. Ook voor deze aanslagen $telde
Volgens de politie zijn
en
de ETA-militar zich verantwoordelijk.
de leiders van de ETA politico-militar.
Nadere bijzonderheden ontbreken.
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