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I. Binnenland
A. BOMAANSLAGEN CONTRA P.S.P. KANTOOR TE TILBURG
Op donderdag 12-6-1183 omstreeks 04.08 uur werd een
bomaanslag gepleegd op een pand in de Nieuwlandstraat 39 te
Tilburg. In dit pand zijn een winkel en een kantoor van de
Pacifistische Socialistische Partij (PSP) gevestigd.
Ten tijde van de aanslag sliepen er mensen in het achterste
gedeelte van het pand, maar niemand raakte gewond.
De .schade aan het pand en interieur was echter aanzienlijk; er
sneuvelden o.a. diverse ruiten en er waren gaten in zowel cté
muren als het plafond geslagen. Tevens ontstond een enorme·
rookontwikkeling.
Naar later bleek was na het vernielen van een ruit een
zogenaamde pijpbom naar binnen geworpan bestaande uit een
stuk gaspijp met een lengte van 27 cm en een diameter van 4
cm, gevuld met kruit dat tot ontploffing was gebracht door een
elektrische ontsteking met een vertragingsmechanisme. Oe
pijp, dia aan één zijde voorzien was van een schroefdraad
terwijl de andere zijde kennelijk was dichtgelast, werd door de
explosie geheel versplinterd. Het galmproviseerde explosief
was gedee~elijk gewikkeld geweest in grijze tepa en leukoplast,
-erpakt in schuimrubber. Verder werden aangetroffen restanten
van een Vendex batterij, twee fottingen vermoedelijk van
fietslampjes. enkele dioden, enkele condensatoren en een stuk
draad. (foto's 1 en 2.}
Een woordvoerder van de Explosieven Opruimingsdienst
verktaarde later dat het projektiel thuishoorde in de categorie
gevaarlijk en niet amateuristisch.
Door een getuige was gezien dat drie personen, waarvan twee
meisjes, direkt na de aanslag hard wegfietsten. Identificatie van
deze personen had tot op heden nog geen succes.
Op vrijdag 13-5-1983 omstreeks 21.15 uur werd bij de redaktie
van het Nieuwsblad van het Zuiden te Tilburg telefonisch het
volgende medegedeeld: 'Het Nationaal Jeugd Front eist de
verantwoordelijkheid op voor de aanslag bij de P.S.P. '. De
melding kon niet worden opgenomen op een geluidsband.
Op vrijdag 20-5-1983 werden bij het PSP kantoor en de redaktie
van het Nieuwsblad van het Zuiden te Tilburg par post twee
claimbrieven ontvangen.
De eerste had als inhoud:
Wij- De Joodse Defensie Ligs - stellen ons verantwoordelijk
voor de aans/sg op uw kantoor op 12/5-1983. Dit zij Hn
wsarschuwing. Als uw partij nog éénm11el ietB r. berde brengt
- hetzij in woord of geschrifT- dst door ons als teken V/Jn
sympathie met Ptlhl~ijnen ksn wordan beschouwd gasn wij tot
herderealr!Jes over. J.D.L.'
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· B. BOMPLAATSING BIJ HAAOSE SEX.atOSCOOP
De tweede brief hed een leuo andere Inhoud:
'De Joodse o.t.nsltt Uga heeft op 12/6-1983 toBgtiS/ttgfltl in het
Op vftld8B 20 mei jl., omstreeks 04.46 uur, ontving de meldkamer
PSP holen eist de verantwoordelfjlrhflld op. Dit is fl"ll
my.tlflanle ~I• het te/efoon!je V6n het 'Net. Jeugd Front'. BI/ i van de gemeentepolitie 's-Gravenhage een telefonische
I bommeiding met de navolgende tebt:
deeers1VOigende u/tlng.n - hlltDj In woord of geschrift- tfl1l
'U spreekt met DE HEKSEN VAN HET MILITANT AUTONOMEN
gunste ven de Pelestiinen, za/ door on• nog zwaarder worden
FRONT. Wlj hebben een bom neergelegd bij 'UI Paris' in de
gerN(}Hrd. J.D.L. ~

I

Beide brieven zijn, volgeM het postetempel, dd. 19-6-1983 in
het poetdistricl Leeuwerden gepost. De tekst op de enveloppen
en do brieven Is geoc;hreven in bloldetters en gezien het
handschrift zeer waanschijnlijk door één en dezelfde persoon
ge~Chreven. Het ia niet de eerete keer dat genoemd pand
doelwit waa van een aanalag:
Op 29-4-1982 omstreeks 22.30 uur word een projektiel tegen de
run ven het pand gegooid dat echter niet explodeerde. In de
di rekte omgeving van het kentoor werd een brief eengetroffen
van het 'Nationaal Jeugd Front Tilburg'.
Terwijl de polltie in het pand de zeek onderzocht, word nogmaals
een voorwerp tegen do ruit gegooid hetgeen gepaard ging met
eon lulde knal. Na de exploaia wordan door getuigen twee
jongens waargenomen die beiden hard wagfietstan.
Bij onderzoek bleek det de beide projelctlelen z.g. pijpbommen
betroffen beotaande uit een koparen weterlsldlngpijp met een
lengte van ca. 12 cm en een diameter van ca. 1 11• cm die aan
beide zijden waren dichtgevouwen, kennelijk met een tang, en
waarvan de eerste pijp gevuld wu met een grijsijele stof. In
het mldden ven de pijpen was een gaatje gemaakt waaruit een
lont stak terwijl hot geheel omwikkeld was met elplakband.
(foto 3.1 De brief welke in de omgeving van het PSP pand werd
aangetroffen had de volgende inhoud:
'Het N.tioneei.J.ugd Front Tilburg elat deze d~~ed 11001" h111r

Kettingstraat In Den Haag. Om precies tien over vl)f zal deze
bom ontploffen. Wij willen niet date< doden of gewonden
vallen. Het is dearom ook jullie verantwoordelijkheid
maatregelen te treffen. Oh is geen vela alarm, die tijd is geweest'.
De melder was kennelijk ean vrouw die met een dichtgeknepen
neus aprsk.
Bij onderzoek bij 'Le Paritl, een aex-bioacoop, werd bij de
ingang een geimproviseard explosief aangetroffen (foto 1}. Op
het gemelde tljd&tip kwam het projektiel niet tot ontploffing.
Tijdens de demontage door de Explosieven Opruiminga Dienst
bleek het te gaan om een vrij profnsionele lED, bestaande uit:
- een lichtmetalen warmwaterkruik. waarin
- een lading poeder van ca. 250 gram
- een •volt bettarij,
- een wekker en
- een flitslampje.
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Zij
werden op 3-10-1980 te Genève gearresteerd, nadat op hun
hotelkamer een bom was ontploft (Z'te JBT 80-12}. Zij kregen
hiervoor 18 maanden voorwaardelijk en verblijfsontzegging
voor Zwitserland voor de duur van 15 jaar (ZittJBT 81-2 en

81-03}.
Dossier 25.2/64.7

1 Overvel op postfrantoor M Rome dd. I 7·5-1983. ABn~luiting
op JBT 83-6, Bt/. E blz. 3.
Op 18-6--1983 heeft
zich aan do ~aliaanae
politie overgegeven.
varklaarde op 17-5-1983 met de vluchtauto In de buurt
1n het postkantoor te hebben gewacht op
De drie daders zouden behoren behoren tot de groep 'Poters

Proletario Armato~, die deela uit leden ven de 'Prima Linea
bestaat en deels uit leden ven de 'Partito Guerliglia' (een
vleugel van de Rode Brigades).

Don 24.013.71

In JBT 83·6 (mei 1983), Buitenland E 1 blz. 6, wordt melding
gemaakt van het paspoQjt nr. 9937884 ten name van
dit moet echter zijn paspoort nr.
9837844 ten name van
te
In het zeHde artikel wordt ook gesproken over de alias:
(Dossier 24.0/7.17
, dit moet zijn

/aten horenlil /Tl// Oue dud was m••r Hn schatin de lucht/I
Zode! de volgtmde daad VHI hllrder diJ$ IBChtser is/ Wij llis.n
"..., Hn ding neme/ijk: Atoom/Mrn wspens 1'1 Nederland en
gamriHiid•rs ett:. urr Ntldflrland. •
De brief was gestoken in een enveloppe, waarop mot grote
letters 'ATfENTIE' ltond en de naam en de afkorting van

genoemde organisatie. Daze organisatie wn op dat moment
onbekend biJ de politie Tilburg.
In het kader van het onderzoek werd dd. 25 mei jl. huiszoeking
verricht bij de voorzitter van het Nationaal Jeugd Front: 1.._ .• 1
.achter aanwijzingen
welke zoudan kunnen wijzen op betrokkenheid bij deze akiles
werden niet aangetroffen. Het onderzoek Inzake de aleties Is nog
ataedsgoonde.

(OO$sl11r: B. 1/67.}

11. Buitenland
C. Spaans terrorisme

2 OndlltWerp: Vrijlating van de door de ETA-Militarontvoerde

Het geheel was verpakt in een doos van een losfutarm
wasmiddel, die weer verpakt zet in een grijze vuilniszak. (foto 2}
De bomplaatsing heeft mogelijk te maken met andere
'hekean"akties zoals in Delft, waar vrouwen een fakkeloptocht I
langs een aantal porno objakten hielden als slotmanifeetatle
van de zogenaamde 'hekeanweek'. De vrouwen willen dat zij
niet langer meer bang hoeven te zijn voor opdringerige mannen
en gebruikten daarom het thema; 'De strast terug voor de

vrouwen'.

De sex-bioscoop 'Le Paria' waaln het varleden eerder een
doelwit van de feministen.
Omtrent het MILITANT AUTONOMEN FRONT Is het volgende
bekend: In 1979 werd het MAF te Zaanstad voor het eerst
genoemd naar aanlelding van enkele kleine akties. Vanef 1982
claimde het MAF een aantal aleties In de stad Amsterdam, zoals
de plaelllng van een nepbom bij het kentoorvan de vllegtulgmij.
PAN-AM,
plaatsing van twee zogenaamde kruikbommen bij
de gemeentelijke dienst herhuilvelling (één explodeerde
slechts) en de bomexplosie biJ hili secretarlaatskentoor van de

a

PvdA.
Een brand In een metrotreinstelen de bomaanslag op het
Franse Contulaal (zleJBT 1983-03, onder A·1}werden ook
geclaimd door het MAF, echter het wordt onwaarschijnlijk
geacht dat het MAF hiervoor verantwoordelijk was.
Omtrent de identiteit van aanhengers van het MAF is tot op
heden -nlg bekend.
Het woord AUTONOOM kwam reeds naar voren tijdens de
rellen rond de tro~sseling op 30-4-1980, waarbij er
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zakenman hadden uitgevoerd. wisten te arresteren. Maar toen
hadden deze de ontvoerde el aan andere personen overgedragen
en ondanks grootacheeps~ razzia's in enkele wijken van Madrid
kon
niet worden
opgespoord. Hoewel de Spaanse premier Fellpo GONZAL.EZ
zijn tevredenheid uitsprak over het heelhuids terugkeren van de
SpaaMe zakenman, is men in regeringskringen bezorgd over
mogelijk nieuwe terreurdaden die de ETA·Militar nu kan
finanj:ieren met het vertragen losgeld van de familie

C lttlllaana terTorisme

2 Rectificatie

verentwoordlng. Omdet ,..;hls Neder/11nd ook /etll v11n zich wil
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Spaenu zaleenman
op
6-6-1983
(vervolg op JBT 83-05 Btl onder C 2}
Op 1-4-11183 kwam er een einde aan de langste ontvoering die
de terreurbeweging ETA-Militor tot nu toe op haar naam bracht
en die haar waarschijnlijk ook een ongeêve~aardelosprijs
opleverde. Zakenman
, een lijnrechte afstammeling van ontdekkingsreiziger
Christoffer COLUMBUS (in het Spaans
), die
op 26-3-1983 door een commando van 5 jonge mannen uit zijn
huls te Madrid werd ontvoerd, werd in de vroege ochtand van
6-6-1983 vrijgelaten op een landweg dicht bij de Spaanse
hoofdstad.
De familie
heeft niet off.cleel
willen bevestigen dat zij een losprijs heeft betaald en hoe hoog
dit bedrag was, aangezien batefingen aan terreurbewegingen,
om welke reden ook. illegaal zijn en van staatswege worden
vervolgd. Zij heeft echter wel verklaard dat zij 'in verband met
de ontvoering van
' onroerend goed heeft moeten
verkopen.
De ETA-Mi liter eiste aanvankelijk meer dan een miljard pesetas,
bijna 25 mln. gulden. In voorgaande gevallen werd de losprijs
in de loop van meestallangdurige onderhandelingen, tot
ongeveer de helft teruggebracht.
Een bekend voorbeeld is de ontvoering van de industrieel
· l, die in 1981 door een andere afdeling van de ETA werd
ontvoerd en voor wie na 3 maanden loogeld van 325 mln.
pesetae werd betaald. Noch de daders, noch het geld werden
ooit teruggevonden.
Bij de ontvoering van
boekte de Spaanse politie begin april gedeeltelijk succas toen
zij enkele ETA·Ieden, die de overval op het huis van de ontvoerde

Aanvankelijk was er ook sprake van dat de ETA-Militar politieke
eisen zou stellen aan de ragering in ruil voor de vrijlating van
•, vooral omdat diens broer
I tot de intieme
vriendenkring van de Spaanse koninklijke familie behoort.
leek niet de aangewezen persoon voor een ontvoering
voor losgeld, omdat hij een jaar tevoren bankroet was gegaan.
Van offlolêle zijde werd echter meteen aangekondigd dat er niet
te denken viel aan politieke tegenprestatie> voor de vrijlating
van
.. lntogendeal. de
sociallstleche regering heeft Mt anti-terreurbe~d nog
varscherpt met duidelijke inetemming van de bevolking.
De grootscheepse polnierazzia's in Madrid om de Sp..nse
zakenman op te sporen veroorzaakten de bewoners van
verschillende wijken veel ongemek, doch voerden desondanks
nauwelijks tot protesten. Zelfs in het Baskenland ondervonden
de hernieuwde terreurdaden van de ETA-Militar meer afkeuring
dan de repressiemaatregelen van Madrid.

(dossier 23.0/1.50}

D. Sp811na terrorisme
1 Onderwerp: Moord op 2 politie-officieren en een zwangere
vrouw op 4-5-1983
Op 4-5-1983 werden In een parkeergarage, gelegen aan deCalle
del Carmelo in de wijk Sartuchu te Bilbeo 2 politie-officieren en

een zwangere vrouw neergeschoten.
Hoewel de lichamen pas om 09.25 uur werden aangetroffen,
wees onderzoek uit dat de driedubbele moord omstreeks 08.00
uur was gepleegd.
De slachtoffers zijn
luitenant van
de Policia Nacional,
korporaal van hetzeHde korps en diens 3 maanden zwangere
echtgenote
Hun lichamen werden op verschillende plaataan in de
parkeergarage aangetroffen. De luitenant lag aan handen en
voeten gebonden en met een prop in zijn mond achterin de
garage terwijl de lichamen van de korporaal en zijn vrouw dicht
biJ de ingang werden aangetroffen. Bij het stoffelijk overschot
van de korporaal werden 3 hulzen van het merk Santa Barbar a.
o.a. door de Spaanse politie als dienstmunitie gebruikt,
gevonden. In de garage lagen nog 5 patroonhulzen van het
merk S.F. cal. 9 mm. Parabellum verspreid. Deze munitie wordt
doorgaans door de ETA (mllltarl gebruikt.
Volgens een portier van een nabij gelegen landgoed hielden 3
jongemannen zk:h op 4-5·1983, omotreeks de tijd dat de
moorden moeten zijn gepleegd, verdacht op bij de
parkeergarage.
Op de vraag van de portier wie zij waren, antwoordden de 3
mannen, dat zij van de politie weren.
Aangezien er geen getuigen van de aaMlag zijn, wordt aan de
hand van het Ingestelde onderzoek varondersteld dat de daders
bij hun voornemen de lunenant te ontvoeren betrapt warden
door de korporaal, die het vuur 011 hen opende.
De daders op hun beurt schoten de 3 slachtoffers neer en
sloegen op de vlucht. In het centrum van Bilbao dwongen zij de
metseleer
zijn Reneult 12, kenteken
P-6545-B af te staan waarmee zij hun vlucht vervolgden.
In een door de politie uitgegeven verklaring werd gezegd del de
3 dubbele moord Is uitgevoerd door een commando van de
'UBERADAS IBEGABES', dat wordt geleid door
chef van de groep van de ETA (militar) In Vlscaya.

(dossiemr. 23.0/1.49}.
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aanwijzingen waren richting de krakerswereld. Ook inzake het
MAF zijn er aanwijzingen in deze richting, echter tot op heden
kon nog niemand worden aangehouden.
Een relatie van het MAF met de 'Heksen' van het MAF kon tot
op heden nog niet worden gekonstateerd.
(DossierS. 1/62.6)

2 geïmproviaerd explosief

11 Buitenland
A.

Du~ terrorisrntt

AmJstatiebevel contn1
~Het op 21-12·1978 uitgevaardigde arrestatiebevel eontra

ter zake van lidmaatschap van een terroristische organisatie is
vervangen door een nieuw arrestatiebevel tzv. lidmaatschap
van een terroristische organisatie en het innen ven ongedelcte
dleques.

Van de twee politieagenten werd bij de schietpartij 1 gedood en
raakte de ander zwaar gewond.
Als derde dader wordt
verdacht. Een gerechtelijk
onderzoek naar hem is inmiddels gestart.
staat
gesignaleerd.
Op 1-11-1978 werd in Dortmund de Conspiratieve woning aan
de Baumstrasse 29 ontdelct.
In deze woning, die gehuurd werd door
: werden naast
aangetroffen.
de vingerafdrukken van hem ook dievan
Vermoed wordt dat
en
tot aan de schietpartij
op 24-9-1918 te Dortmund In deze woning hebben verbleven.
In 1972 woonde
samen met
I
'•
• die door een erfenis miljonair geworden wu en lid
was van de SPK (Sozialistische$ Patiel'lten Kollelctlv), kwam op
24-4-1915 om het leven bij een bomelCploaie in de Duitse
ambassade te Stockholm.
'was in april/mei 1973 betrokken bij kraakaleties in
Hamburg en verstçorde op 17-10-1973 het in Frankfurt gevoerde
proces contra
Vanwege haar gedrag
werd zij uit dl' rechtszaal verwijderd en veroordeeld tot een
geldboete van OM 100.
In maart 1974 was
in Düsseldorf betrokken bij een
demonstratie van het 'Komitee gegen Foltar en politischen
Gefangenen in der BRD' welke werd gehouden voor het
gebouw van het Ministerie van Justitie.
Op 21-1-1975 werd de terrori!
in Kiel
aangehouden. In de bij hem veiliggestelde documenten werden
o.a. de naam en het adres van
aangetroffen.
Na de vrijlating van
werden op 5-3-1975 in Berlijn
huiszoekingen verricht In de woning
_
:werd
I aangetroffen en voor controle meegenomen naar het
politiebureau.
bleek een trefpunt te zijn voor
Het adres
terroristen.
I[
Op 23-6-1975 werd Wt
1samen
J,eveneens
advokaat, aangehouden.
,
Tijdens het proces contra de drie advoleaten
en
• (ngo) werd hen ten laste
gelegd, mee te hebben gewetlet aan een inf<H:entrale van de
Baader-Melnhofbende. Deze info-centrale was toentertijd
gevestigd in het advoltatenkantoor van
en werd
door
geleid.
In de bij het onderzoek veiliggestelde documenten van
werd de naam van
aangetroffen.
Op 30-9-1975 werd
l
door de politie in Belfast aangehouden omdat zij bepaalde ·
objecten fotografeerde.
' en
Korte tijd later verschenei
I op het politiebureau. Op hoge toon eisten zij de
• Daar tegen
·geen strafbare feiten
vrijlating van
konden blijken werd zij heengezonden.
Uit een onderzoek naar een conspiratieve woning in de
bleet dat deze als tijdelijke
verblijfplaats, trefpunt en overnachtingsplaats werd gebruikt ·
door o.a.
Op 31·10-1977 werd

Achtergronden
I zou geruime tijd een vaste reletie hebben gehad met
:. Op 24-t-1978 vond in Dortmund een schietpartij
plaats tussen leden van de RAF en twee politie-agenten. Twee
van de drie daders konden worden aangehouden. Zij werden
neidel'ltificeerd als zijnde:
i· Hij
'faalcte bij deze schietpartij emstig gewond en overle'ed op
7-10-1978 aan zijn verwondingen.
~Zij

werd op 30..11-1979 ter zake van moord en poging tot moord
veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.

I aezien samen
i

terwijt zij de boerderij van de toenmalige minister van
Binnenlandse Zaken dhr.
observeerden.
Kort daarna werden zij gezien bij de boerderij van de
CSU-voorzitter Dr.
.•
Na een controle uitgevoerd door de politie reden zij weg,
richting Keulen, in een VW model Kever met net kenteken B-OM
855 welke op naam stond van
• In
de
die in de nacht v.,. 13 op
14 juli 1979 werd ontdekt en die was gehuurd door
werd o.a. een boek aangetroffen met de titel 'Nicht
liinger Geheim', subtitel 'Entwicldung system und arbeitsweise
der imperialistiechen deutschen geheimdiensten'.
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In dit boek werden vingersporen aangetroffen van

en

Bij de huiszoekingen van de conspiratieve woning
werden identiteitspapieren en
veiliggesteld. Ook in de_
werden vingerafdrukken van
aangetroffen. (Zie JBT 80·12, Btl. A blz. 2).
Op 28·8·1981 werd in Frankfurt voor een dancing door een
getuige een oranje-kleurige VW gezien met het kenteken PN

een levensloop van

2135.
Bij deze wagen bevonden zich twee mannen en een vrouw. De
vrouw vertoonde, volgens een getuige, veel gelijkenis met
. De vrouw die gezien werd bij de auto was
ook al eens op een vliegveld bij Frankfurt door deze getuige
gezien.
Oe auto met genoemd kenteken werd gebruikt bij de aanslag
op Ramstein dd. 31-8-1981. (ZieJBTB1-10, Btl. A2 blz. 2, 81-11,
Btl. A2 blz. 3 en 81-12, Btl. 82 blz. 2). Sedert augustus 1978 is
ondergedoken.
(Dossier 21.1/9.41
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21·7·1981; aanslag op de winkei'Epa Unip' in Lausanne.
:22-7-1981; aanslag op het station te Genève-Cornavin.
Daders: Door getuigen werd in de di rekte omgeving van de
aanslagen een man gezien, die mogelijk bij deze aanslagen
betrokken was. Signalement van deze man: lang plm. 1,75 m,
gemiddeld postuur, donker krullend haar, zuldelijk type. Zie
compositieportret.
Voor 1981 maakte ASALA voomarnelijk gebruik van explosieven
zonder mantel. De schade welke hierbij ontstond werd
veroorzaakt door de luchtdruk en, gezien het tijdstip van de
aanslagen, vielen er lelden gewonden.
Na de zomer van 1981 da~ttde het aantal bomaanslagen,
gepleegd door ASALA, doch de schade per geval nam toe door
het gebruik van een gevaarlijk soort explosief, terwijl daarnaast
bij verschillende explosies ook gewonden vielen.
(Dossier 25.2!72.7}

2. Rec:tifil:atie
In JBT nr. 83..06, Buitenland C2, blz. 2 wordt melding gemaakt
betreffende de in februari aangehouden neo-nazi's
r
en
.
Dit moet zijn de in februari aangehouden neo-nazi's
en
i.

B Armeens terrorisme
1. Aanslagen contra Turkse instellingen te Brussel, dd.
24-5-1983.

Op 24-5-1983, omstreeks 10.25 uur, vonden er in Brussel twee
bomaanslagen plaats.
De bomaanslagen waren gericht tegen het Turkse Bureau voor
Toerisme gevestigd aan de Rue d'Arenberg 42 en tegen het
Turkse reisbureau Marmar a, gevestigd aan de d' Arenberg
d'-Arenberg 52.
Bij de aanslagen raakte één persoon gewond en ontstond er
grote materiële schade.
De Turkse ambassade in België ontving een telefonische
bommelding. Er werd echter niets aangetroffen.

Claim:
Dezelfde dag, omstreeks 11.00 uur, werd in Parijs bij het franse
persbureau AFP een telefonische claim ontvangen. Een man
verklaarde namens ASALA, Commando
verantwoordelijk te zijn voor beide aanslagen.
., kwam op 30-7-1982
-·in zijn woning in Gagny/Frankrijk bij een vroegtijdige explosie
van een zelfgefabriceerde bom om het leven. Zijn broer,

..r-

raakte bij deze explosie gewond. (JBT 82-9, Btl. 81 blz. 2).
Beiden waren lid van ASALA, Groupe Orly.
werd geidentificeerd als een van de
daders'van de aanslagen op Turkse instellingen in Dortmund
en Keulen dd. 24-4-1982.
Beschrijving bom:
Het projektiet bestond uit een camping-gasfles gevuld met ca.
300 gram poeder (vermoedelijk Semtex). en een
ontstekingsin.richting. Oe bom was verpakt in een plastic tas.
Over de bom, die ontplofte bij het Turkse reisbureau, zijn tot op
heden geen precieze gegevens voorhanden, dcx:h was
waarschijnlijk van soortgelijke samenstelling.
Explosieven van soortgelijke samenstelling werden al eerder
door ASALA gebruikt:
19-7-1981; aanslag op het parlementsgebouw te Bern.
20-7-1981; aanslag op de s1ationshal van de luchthaven Kloten
te Zürich:

2. Poging tot moord op leider 'Mouvement National Armenien
en France' te Boufogne Billancourt/Ffllkrijk
Op 21-3-1983 werd onder de auto van
,

I, een bom gevonden. Het explosief, bestaande

uit een kistje gevuld met 800 tot 1000 gram 'Petn', was geplaatst
onder de versnellingsbak en door middel van een staaldraad
verbonden met een as, vermoedelijk van de koeling. Het
ontstekingssysteem bestond uit een door het leger gebruikte
ontsteker, die de bom door het oprollen van de draad rond de
as, tot ontploffing moest brengen. Experts vermoeden dat door
slechte montage van het geheel de bom niet ontploft is.
De gepoogde aanslag is niet geclaimd.
uitte tegenover
de politie het vermoeden dat deze actie was gepleegd door
Turken.
De modus operandi van bovenvermelde actie is identiek aan de
aanslag op de financieel adviseur van de Turkse ambassade op 1
13·1-1981 te Boulogne Billancourt. Deze aanslag werd geclaimd
doorASALA.

De groepering 'Mouvement National Armenien en France',
opgericht op 16-3-1982 heeft tot doel de wereldwijde strijd van
ASALA legaal te ondersteunen.
Achtergrond

zou als onderhandelaar
optreden voor ASALA en voor d'lte groepering door geheel
West-Europa contacten onderhouden.
In Frankrijk wordt ASALA gesteund door de organisatie
'Llberation Armenienne', onder voorzitterschap van
Deze beweging heeft onder de Armenen in Frankrijt een
revolutionaire stroming gecreêerd die zich manifesteert ten
gunste van de door ASALA gepleegde gewelddadige acties. Het
door 'liberatfon Armenienne' uitgegeven blad 'Hay Baykar'
wordt geredigeerd door
(Zie JBT 81-11 }.
zou de leiding hebben gehad bij de bezetting van het
kantoor van 'Swissair' te Parijs op 15-12-1981 door 'Uberation
Armenienne'. Hierbij werd de vrijlating geëist van
, tegen wie een strafproces was
begonnen in verband met de moord op de secretaris van de
Turkse consul op 9·6-1981 te Genève (Zie JBT 82.01). Hij
beijverde zich eerder voor de vrijlating vA
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