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3. Onderleent van de uit TNT vervaardigde paashaas.
Opmerkelijk zijn da kristal figuren op het afgietsel. (foto 3)
4. Plakkaat van gegoten TNT. (foto 4)
5. Contactd0011, eveneens uit TNT gegoten. (foro 6)
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Olympische Spelen 1985
Van 1 tot en mel21 februari 1985 zullen in
SARAJEWO/JOEGOSLAVI~ da Olympische Winterspelen
worden gehouden en later in het jaar in LOS
ANGELES/USA de Zomerspelen.
Sinds een aantal jaren Is de noodzaak gebleken bij grote
Internationale sportevenementen speelale
bevelligingsmaatregefen te nemen tegen mogelijke
terroristische aanslagen.
Ter gelegenheid van de Olympische Spelen 1984 werden
nu reeds verzoeken ontvangen van Interpol Belgrado en
Interpol Washington om eventuele inlichtingen welke
zouden kunnen dulden op voorbereidingen voor

terroristische aanslagen tegen deelnemers of bezoekars
van de Olympische Spelen In een zo vroeg mogelijk
stadium door te geven.
Verzocht wordt om wanneer bij Uw dienst gegevens
bekend worden welke zouden kunnen dulden op
terrorlotioche aanolagen, of andersoortige aleties met
politieke achtergronden, die de Spelen zouden kunnen
verstoren, deze gagayens door te gaven aan de BZC. tel.
07(}...769882.
Ooss. 9.000.1BZC/1.2.

11 Buitenland
A. DUITS TERRORISME

5

lntwftatiOMal guochte RAF-terroriat
meldt
•ich
Op 17·111-1183 heeh het internationaal gesignaleerde RAF-lid
l
I
,zich,
6egeleid door een Franse advocaat, in de Duitse ernbaseade in
Parijs gemeld bij de Duitse autoriteiten.
Nog dezelfde dag werd hij overgavlogen neer Frankfurt ven
waaruit llij nnr Karlsruhe werd gebracht.
Nadat de voorgaleidingsformaliteiten waren gepasNerd werd
I ingesloten In de gevangenis ven Frankanthal.
Het arrestatiebevel contra
was op B-3·1!1113 door het
Bundeagerichtshof uitgevaardigd op grond van hetgeen was
aangetroffen In een van de ondergrondse RAF-depots. (Zie JBT
nr. 83.5 btl A blz. 1)
(DostJier 11.1)47.25/
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B. SPAANS TERRORISME
Allnholldlng ...., 3 tan'OIIatan op een autoweg In llelgli d.d.
B-11-1983
Op zondag, B-11-1983, werden In Belg ie op de autoenelweg
Antwerpen/Brussel drie mannen In een auto cjoor de Rijkswacht
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aangehouden. In de auto, waarmee de mannen op weg waren
van Belgiê naar Spanje, vond de polltie 2020 stuks splinternieuwe
~tronen kaliber 9 mm van Belgische makelij.
Aangehouden zijn:
, 1
van
Franse nationaliteit;
.--2
van Spaanse natiofl!JIItelt;

.;3
, van Spaanse nationaliteit.
wordtin S~nje gezocht wagens
ontvoering en het bezit van explosievM.
Volgens de Spaanse politie zijn de aangehoudenen leden van
de Baskische terroristische organisatie 'E.T.A.·MIIItw'.
Bij huiszoeking in een woning, waar de drie terroristen de dag
tevoren hadden verbleven. vond de politie E.T.A.-documenten,
bestaande uit lijsten met namen en adressen die enkel op
Sponje betrekking hebben.
De E.T.A.·mlllt., heelt gedneigd Belgische ministers te gijzelen
en terroristische acties in BELGI~ uit te voe-ren. wanneer de
Belgische regoring overgaat tot de u~levering van de drie
aangehoudenen aan Spanje.
(Dossier nr. 23.0/!.69}

C. BOMAANSLAG OP TURKS CONSULAAT TE STUTTGART
D.D. 30-10·1983
Op 30-10..1983, omstneel<s 2.33 uur ontplofte voor de
toegangsdeur van het aan de Kernerstrasse 19 b te STUTIGART
gelegen Turkse consu1aat11enereal een bom. Door de explosie
werd de deur en een gedeelte van de hal vernield.
Oe schede aan het gebouw wordt op onge)lear 2000 DM
geraamd.
Er vielen geen slachtoffel"ll. Kort voor de explosie hadden twee
politiebeambten belast met de bewaking van diplomatieke
instellingen tijdens hun surveillance bij het consulaat de tas
ontdekt waarin de bom was verborgen.
Zij konden zich echter tijdig in veiligheld stellen.
Na de explosie werden ter plaatse metaaldelen aangetroffen
die vermoedelijk afkomstig zijn van een brandblusapparaat. Het
venmoeden bestaat dat de daders gebfuik hebben gemaakt van
een bom bestaande uit een met een zelfverveardigd explosief
mengsel gevulde btandblusser.
Cklim:
Oe verantwoordelijkheid voor de aanslag werd nog dezelfde
dag opgeëist in een telefoontje aan het Duitse persbureau OPA
door een vooralonog onbekende groepering die zich kenbaar
maakte met de benaming 'Brlg•d•s voor de Bevrijding van het
Turkse Volk'.
Oe actiewas bedoeld als protest tegen de algemene verkiezingen
die later op de dag in Turkije zouden worden gehouden, aldus
de anonieme beller.
(dossier 25.0/49.1.)

D. MOORD OP AMERIKAANSE MAIINE..OFFICIER TE ATHENE
DD. 15-11·1983
Op 15-11·1983 werd omstreeks 07.30 uur plaatselijke tijd, in de
Atheense voorstad PSYCHIKO een aanslag gepleegd op een
Amerikaanse marine-officier.
was, in een
Hetslachtoffor,
dienstauto bestuurd door zijn chauffeur. op weg naar de
Amerikaanse militaire missie, toen hij bij een verkeerslicht werd
beschoten door twee jongemannen op een lichtblauwe Vespa.
werd door vier van de zeven afgevuurde schoten
dodelijk getroffen. Zijn Griekse chaufleur werd doof d1ie kogels
getrotfen en werd ernstig gewond naar een ziekenhuis
overgebracht, waar hij later op de dag overleed.
Oe twee daders wisten in het verkeer te ontkomen.
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CJ11im:
In de avonduren werd de aanslag In een anoniem
telefoongesprek aan de redactie van een Atheens avondblad
opgeëist namens de 'Revolutionaire Organisatie van de 17e
November'.
Achiergronden:
• een in New Vork geboren Amerikaan van
Griekse afkomst, was in maart van dit jaar in Athene
genationeard els verbindingsofficier tussen de Griekse en de
Amerikaanse Marine.
De eenslag op KAPTZ
de tweede aanslag welks door
de 'Revolutionaire Organisatie v11nde !7e November' werd
gepleegd; in 1975 werd het hoofd ven de bij de Amerikaanse
Ambassade gevestigde CIA-afdeling,
, In Athene
vermoord.
Deze moord werd door dezelfde groepering opgeëist; de
daders konden nimmer worden geïdentificeerd.
De naam van genoemde organisatie Is gebaseerd op het
neerslaan van een studentenopstand aan de Polytechnische
Hogeschool te Athene op 17·11·19n door de toen aan de
macht zijnde militaire junta. Deze studentenopstand wordt in
Griekaniend gezien als het begin van een neeks gebeurtenissen,
welke uiteindelijk leidde tot de val van de junta en het herstel
('van de democratie.
·
Voor de 17e november 1983 waren in Athene éen reeks van
festiviteiten, maar ook een demonstratie naar de Amerikaanse
Ambassade, gepland.
Ielossier 18.0/5.14.}

E. SABOTAGE·AKTIES IN SURINAME
Op 2&-10·1883 werden 's avonds de zenders van de Surinaamse
Staatsradio S.R.S. door brand volledig verwoest.
Eerder op de avond waren het gebouw van de stichting
Volkshuisvesting van het Ministerie van Arbeid en het
Miranda·Lvceum in de wijk Zorg en Hoop te Paramaribo het
doelwit van sabotage door middel van brandstichting.
Oe verwoeste zendapparatuur, bestemd voor de mldden· en
lange golflengte had een bereik tot ver in het buitenland. De
zenders stonden opgesteld circa twintig kilometer buiten
Paramaribo.
Bij hel hoofdkwartiel van het Algemeen Nederlands Persbureau
te 's-Gravenhage werden op 27·10·1983 de brandstichtingen
telefonisch geclaimd door een man, die verklaarde vanuit
Suriname te spreken namens de organisatie 'Weg met de
militaire diletatuut In Suriname'. Tevens gaf de man te kennen
dat dit de ee<ste akiles waren en dat zij zullen worden gevolgd
met soortgelijke aleties totdat de militairen zijn vsrdwenen en
de democratie weer hersteld is. Tenslotte voegde hij eraan toe
dat legerleider BOUTEASE het eigenlijke mikpunt is.
(Do55ier 18.0!14.78.)

F. SMOKKELMETHODE EXPLOSIEVEN
Bij ondelZoeken in het buitenland werd in de afgelopen tijd bij
terroristische orgenisaties springstof (TNT) in beslag genomen,
welke gegoten was in de vorm van speelgoed, siervoorwerpen
en gebrui kavoorwerpen.
TNT heelt een smeltgraad van ao,s• C en een ontbrandln!J$- c.q.
ontploflingsgraad van 295• C, zodat dit procédé van omsmelten
zonder alle grote risico's kan wordon gedaan.
De gegoten vormen kunnen daarna in iedere gewenste kleur
worden geschilderd.
Hieronder zijn enkele voorbeelden van aangetroffen
springstoffen afgebeeld;
1. Omgesmolten TNT in de vorm van een poppenkopje en een
speelgoedpoes (beide geel kleurig) en andere gelijksoortige
artikelen, verpakt in origineel verpakkingsmateriaal. Gewicht
50()-00() gram. (foto 1}
2. Paashaas uit TNT gegoten, oppervlakkig gelakt. Gewicht ca.
800 gram. (foto 2)
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