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Bijzondere Zaken Centrale

· 1. Binnenland
A. Allneleg Fr•aa Con.., laat te Amstard8m dd. 111-2·1983
(Zï. JBT 83-3, Sn/. A blz. 1)
Met belnlkking tOl het onderzoek van tparan in verband mat de·
explosie bij het Franoe conoulaet te Amoterdam op 111-2·1983
kan reeurnerend worden o1J98merkt, det uit het onderroek geen
aanwijzingen naar voren zijn gakomen betreffende de gebfulkta
tOOrt springstof cq. ontoteter(sl. Gezien de aangerichte schade
18 de otoOikrac:ht ven de explosie zeer groot g-"t De
mogelijkheid dalgebruik ie gemaakt van meer primitieve
chemische mangaels is- mede door het niet vinden van
otukken metaal ter opaluitlng van een dergelijk mengsel- zeer
gering. De kracht van de explosie wijot op het gebruik van een
hoogwaardige springstof die na reactie vrijwel nooit sporen
achterlaat. Tull8n de reaten wardan geen d111adotukkan cq.
elektriache of elektronische ond8rdelen gevonden.
Een elektrische of radiogralieche ontsteking ven de springstof
worch hierdoor minder waarschijnlijk. Een on-king door
middel van de combinatie wurkoord- vuurkoordontoteker .
komtwel in aanmerking.
De kene de! mantaldelen van dergelijke ontstokers na aan
. hevige exploeie en bij juiot gabfuik van het materlaai kunnen
··worden teruggevonden, Is vrijwel nihil.

(Oo111nr. 6.0/22.)

11. Bultenland
A. Anlbllch tanorilme
1. Bomaan•lllg op de AmerikititnH •mllllllsds in Wa.t-&lroet
dd. 18+19113.

Op maandag. 1&+1983 ornstreeke 13.00 uur, explodeerde een
-krachtige bom nabij de hoofdingang ven de zeven
verdiepingen tellende Amerlkaenee ambaaeade In Weot-Bairoet,

gelegen In de wijk Ain Emrelse aan de Corniche, een vrij drukke
boulevard, die lange het M"lddellandae zeestrand van de -'ed
loopl.
De exploeie werd veroorzaakt door een bom die was verborgen
in een nabij de hooidingang ven de ambe..ade geparkeerde
kleine zwarte vrachtauto, die bestuurd werd door een terTorlot
van een zelfmoordcommando, en die vervolgens, vermoedolijk
vla afstandebediening tot ontploffing waa gebracht, waarbij de
beotuurder- mat zijn voorkennis - om het leven kwam.
Op het moment dat de explule plaatevond bevond zich In het
gsbouw weer tevens het consulaat en een bibliotheek waren
geveetigd, behalve de ambasaadeur en ambaaRdepei'IOil881,
ook "n aantal ~en op de COnlUllira viSurnatdeling,
terwijl twee UbaneH polltieagenten en z" Amerikaanse

mariniers voor het gebouw de wacht hielden en op de
Corniche-boulevard vrij veel meneen waren. Door de exploele
otortte de hele voorzijde van de ambaasade In elkaar, waarbij
de 'consulaire aectie' toteal vernield werd en in de reot van de
ambatude de meeste binnenmuren bezweken.
Bij de aanolag kwamen voorzover thans bekend, tanmlnete 49
personen om het leven en raakten 120 anderen gewond,
waarvan 19emlltlg.
Gevreeed wordt del het uiteindelijke dodentel van de aanslag
veel hoger zal uitvallen.
Onder de doden bevinden zich 17 Amerikanen, onder wie zes
mariniera, de CIA·topfunc:tionerio
··
·
· · ·· en
al zijn medewerkera en nog een onbekend aant" Libanese
personeelsleden van de ambaasede, en voorts twee Llbenese
politleegenten. bezoekers en voorbijgangers.
Onder de gewonden bevinden zich 22 Amerikanen, onder wie
cje persettaché · · ·.
~)sens militaire oronnen bestond de bom uit 160 kilo hexogeen, "'~~
:ilfn-vloelbaargaadetvier keer zo grote explosieve kracht heeft
als TNT.
Voorzowr bekend, - d voor de eerste maal van dit gas gebruik
gemaakt op 5-2·1983. Toen ontplofte een bom, semengestald
uit 60 kilo hexogeen, bij het PLO Studiecentrum In Weot-Belroet,
waarbij 20 doden en m- dan 100 gewonden vielen. Deze
aanaleg werd toen opgeêiot door het 'Front voor de Bevrijding
van Uba non van Buitenlanders'.
De bomaansi/tg op de ambaHede werd tien minuten na de
aanslag, in een anoniem telefoontje aan het Franse paraburNu
A.F.P. opgaiiat door de radicai..-i...,mltlache organlsetle 'AL
JIHAD AL ISLAM!' ('Heilige Islamitische Oorlog'l.
Deze orgenlaatle, die uit Sji'iliache moelama bestelt, wordt
geleid door de ~nve onderwijzer
en heeft
hur hoofdkwartier In de -'ed Baalbek In de Bakaa-vallel
(Ubenonl. Genoemde oro-niaetie werkt nauw aamen mat de
aldaar geelation...te 1000 Iraanse revolutloneire gardisten die
de Syrische troepen In de Bekaa-vallel bijstaan.
De organlaelie kwem op 11-3-1883 in het nieuws. nadat zij zich
verantwoordelijk had gesteld voor de gronaetNnval op een
patrouille ~nde uit Amerikaanse m~rinlers ven de
Internetionale Vredaamacht In Beiroet, weerbij vijf m~triniers
gewond werden.
Behalve de geooemde organiaetie 'Al Jihad Allalaml' hebban
nog twee onbekende groepen de bomaaneleg voor zich
opgeëiot,te -en een 'Organisatie van wraak voor de mltrtelaran
ven Sabra en Chlllle' en da'Arableche Socialllltlsche Unionisten'.

RHCtie/1
Uit alle Weti-landen en uit Japan zijn verkieringen van
afachuw over de •nelea afgelegd. De Pau• heelt In een
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telegram aan de Amerikaanse regering de hoop uitgesproken
dat er spoedig vrede komt in Libanon. President Reagan zei in
een radlotoeapraek det de gebeurteniaaen geen verandering te
weeg zullen brengen in de status van de internationale

vredesmec;ht in Beiroet, waarvan Amerikaanse mariniers een
belangrijk onderdeel vormen.
Oe Israëlische minister van buitenlandse zaken ·
zag in de aanslag een teken dat men nog sneller tot een
acooord moet komen tot terugtrekking van de vreemde troepen
uit Ubanon. De Iraanse regering heeft tegengesproken dat het
iets met de aanslag te maken heeft gehad.
De aanslag moet volgens een communiquol van de 'Libanese
Strijdkrachten' worden gezien in het licht van de campagne
tegen de Internationale Vredesmacht, dia de la-a tijd
verschillende keren het doelwit is geweest van aanvallen.
Voorts zou de aanslag ook de machteloosheid moeten tonen
van het Libanese leger en het legale gezag om het terrorisme in
heel Beiroet uit te roeien.
De secretaria-generaal van de Arabische Liga,
, zei
In Tunis dat 'alleen Israël en haar expansionistisc:he politiek van
de aanslag profijt trekt'.
Uit Syriê en andere Arabische landen waren nauwelijks reacties
op de aanslag.

De Libanese minister van buitenlandse zaken

heeft

Israël er onlangs van beschuldigd, de bomaanslag uit te buiten
om de continuering van lijn 'militaire aanwezigheid' in Libanon
te rechtvaardigen.
(Dossiernr. 21.0/81. Tl

B. Arm.na twrarl&me.
1. A11nslag conrra Turks reisbureBU in P/lrl]s op 28-2-1983.
Op 28-2·1183, omstreeks 15.30 uur, werd aan bomaanslag
gepleegd op het Turl<oe reisbureau 'Marmara-reizen' te Parijs.
Door de explosie werd 1 employé gedood en raakten 4
personen zwaar gewond.
Oe aanslag werd door'ASALA', 'Commando Levon EKMEKCIAN'
bij het Franse persbureau AFP geclaimd.
Het explosief bestond u~ een lading van 1150 gr. Semtex, die
door middel van een tijdontsteker tot ontploffing was gebracht.
Oe tijdontsteker, van het merk JAZ, werd gevoed door een 1,5
volt staafbatterij en een 9 volt platte batterij.
De ll!atste lijd heeft ASALA meer aanslagen gepleegd contra
Turbe personen en/of instellingen in het buitenland, met name
in Frankrijk.
Op 22·1·1183 explodeerden In het Turkse toaristenbureau te •
Parijs twee handgranaten en werd diezelfde dag op het vliegveld
Orly bij de bel ie van Turkish Airlinas een koffertje veiliggesteld
waarin een bom zat.
(rie JBT ~3, Btl. Al, blz. 2)
{Dosslemr. 6.0122.33.1

c.

Dulia 18rrorlsme

I. RAF

r

·• Aanhouding
Bij het ontdekken van 'RAF-depot I' op 27·10-1912 bij Heusenetamm en de aanhouding op 11·11·11112 in de omgeving van
Frankfurt van.
en
werden lilintekeningen met
gegevens van totaal95 personenauto's aangetroffen en
veiliggeste kt. Vermoedelijk was het de bedoeling om met deze
gagavena doublelt.-kentekens te vervaardigen. Gebleken is dat
bovengenoemde gegevens zijn verkregen uk documenten van
de 'Scandla-Verslcherung·AG' te Neu lsenburg. Als aanbrenger

van deze gegevens zou
in aanmerking kunnen komen. Zij was gedurende de
pariode 1-6-1981 tot 11).7-1981 als ponstypiste bij de genoemde
venekerlngsmeatschappij werkzaam.
Op 12-4-1983, omstreeks 09.45 uur, werd te Frankfurt am Main,
., bij het verlaten van de woning
aangehouden. Op 7-4·1983 was contra
.• een
aanhoudingsbevel uitgevaardigd wegens ondersteuning van
een terroristische groepering, Op 134-1983 werd zij voorgeleid
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'Niet het Russische bolsjewisme, maar het Westerse
bourgeois·kepltalisme is onze vijand', aldus de twee llnkae
rechtsextremisten.
/Doss 21.0/14.)

bestudering van de 'modus operandi' van de belde aanslagen
wordt door de autoriteiten aangenomen dat deze het werk zijn
van de PIRA.
(dossier 22.!/24.1)

2.

D. Iers terToritme

ad 1: in de woning werden geen personen aangetroffen. Bij de
zoeking werden 3 schrtjfmachines en verscheldene documenten
en kaarten voor nader onderzoek velllggestald.
Tijdens de huiszoeking betraden de volgende
personen de woning:

1. Op zaterdag t-4-1183 werden als gevolg ven een bomaanslag
een Britse soldeet gedood en een ander zwaar gewond. toen zij
na het verlaten van de bar van het hotel 'Royal Arms Hotel' te
Omagh/provlncle Tyrone, met hun auto wilden wegrijden.
De beide mannen hadden op het moment van de aanslag geen
dienst. De bom, bevestigd onder de auto van een van de
militairen, was ongeveer 5 kilogram zwaar en was verbonden
met de ontsteking van de euto.
2. Op lOndag 111-4-111113 ontplofte een ongeveer 35 tot 50
kilogram zware, zelfgemaakte bom voor een eutowerkplaats
met verkoopruimte te Omagh/provincie Tyrone.Oe
bom is van grote afstand radiografisch ontstoken. Door de
explosie werd de gehele garage verwoest. Tijdens de
bluswerkzaamheden raakte een brandwaarman zwaar gewond
door een neerstortende balk.
De PI RA, Provisionele lrlsh Republican Army, had in een eerder
verschenen communiqué laten weten. dat zowel winkels els
·oreca-bedrijven In Omagh die raken zouden doen met Engelsen.
liet doelwit van acties zouden kunnen worden. Na de aanslag
van zaterdag 9-4-1983 herhaalde de PIRA dit standpunt.
Een officiële claim op de beide aanslagen is echtar nog niet bij
de autor~eiten in Noord-Ierland binnengekomen, maar na

E. tt.U..na terrorisme.
1. Owrval oppostksntoorte Rome op 17-6-1963
Drie personen, twee mannen en een vrouw, overvielen op
17·5-1983 een postkantoor te Rome. De drie, vermoedelijk

en overgebrecht naar het huio van bewaring te Frankfurt am

Main.
Near aanleiding van de aanhouding van
werden te
Frankfurt in de volgende woningen huiszoeking verricht:

t.

Wiesbaden;

; en
ad 2: Bij de zoeking in deze ...;oning werlf:
~
aangehouden, doch na de huiszoeking
waar in vrijheid gesteld. Hier warden een schrijfmachine,
verscheidene kaarten, een spoorboekje en diverse documenten
veiliggesteld.
Tijdens de huiszoeking werden, voor de woning, de volgende
personen gesignaleerd en gecontroleerd:

(Dosslernr. 21.1/41. 113.)
b Veroordeling••
Op 20-5-1983 werd
.
_ .•
.
t. Jle
Uslngen, veroordeeld tot een gevangenisstraf van I jaar en 3
maellden tzv. ondersteuning van de terroristische beweging de
RAF.
B-ezen werd dat
, de schrijfster was van een in de

leden van de 'Rode Brigade', werden door patrouillerende
politieagenten op heterdaad betrapt. Terwijl 6én van de daders,
vrouw en nam

• werd

gearre•~=~ ~c:.::

gijzeling. Na 5 uur onderhandelen liet hij de gegijzelden vrij en
gaf zich over. Hij noemde zichzelf 'politieke gevangene' en
deelde mee te behoren tot de 'communistische guerilla'.
/Dossier 24.0/3.70/

RECTIFICATIE
1. In JBT nr. 83-M, Buitenland H blz. 6 wordt melding gemaakt
van ene
Dit moet zijn
.
2. Het JBT van mei 1983 is verkeerd genummerd. Het nummer
moet zijn: 5. Bovendien staat op de binnen-pagina's: 'Criminele
Inlichtingen C..nrr8/e'. Dit moatzijn: 'BiJzondere Zaken Centrale'.

conspiratiave woning
. aangetroffen briefje waarop aantekeningen waren gemaakt
betreffende observatiecamera's in Frankfurt.
/ZieJBTBD-12, 811. A blz. 3).
Verder werd zij veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaren
en 6 maanden tzv. lidmastschap van de RAF.
De rechtbank achtte het bewezen dat
de na de op
15-9-1981 gepleegde aanslag op generaal
veiliggestelde
flessen chocolademelk had gekocht. (zie JBT 82-2, Btl. A blz. 1);
verder werd bewezen geacht det zij depots heeft onderhouden
en andere ondersteunende actiViteiten voor de RAF heeft
verricht.
De aankoop van het tentje dat gebruilet werd bij de aansleg op
generaal
kon haar nlat ten laste worden gelegd.

(zie JBT 82·2, Btl. A blz !I
ID<nsiernr. 21.1112.311

2.

West-Duitse neo-nazi's willen verbond van link$ rm reehlS
fflgen Amerikanen.
De in februari aangehouden neo-nazi's,
en
, die erven verdacht worden bomaanslagen op
Amerikaanse vestigingen in de bondsrepubliek te hebben
gepleegd, hebben opgeroepen tot het samengaan van rechts
en links voor een 'bevrijdingsoorlog' tegen de in West-Duitsland
gelegerde Amerikaanse 'belettingsmacht'.
Zij wezen, om links te paaien, In een verklaring In het
West-Berlijnse blad 'die Tageszeituing' Adolf Hitier af en prezen
de 'revolutionaire elementen' die de Führer een jaar nadat hij
un de rn.cht gekomen was. liquid-de.
'Ons doel is niet de loop van de geschladenls om te buigen en
een hltler·achtlge staat te herstellen. maar een ondogmatische
bevrijdingBiltrijd te voeren die het voortbestaan van ons ras
waarborgt', aldus de eind maart door de 'Tageszeitung'
ontvangen verklaring. 'In deze strijd tegen amerikanisme Is
iadereen welkom aangezien wij erkennen dat wij alleen een
kans maken wanneer de actiefste jongeren, ter linker· en ter
rechterzijde, hun dogma's overwinnen en samenwerken In een
bevrijdingaslag'.
De twee neo-nazi's staan de vestiging van een neutrillil in vrede
en vriendschap met de Sovjet-Unie levend Duitsland voor, al
hoewel zij de Sovjet- Unie geen model voor Duitslllnd vinden.
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