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A. Bszetring kantoor Turlrish Airlines te Am!lterdam dd.
5-6-1984
Op 5+11184, omstreeks 14.10 uur betraden drie mannen het
kantoor van de Turkse luchtvaartmaatschappij 'Turkish Airlines',
gevestigd aan de Leidsestraat 6 te Amsterdam. Eenmaal binnen
bonden de mannen meegebrachte doeken voor het gelaat en
barricadearden zij de buitendeur mat het aanwezige meubilair.
Het personeel en andere aanwezigen trachtten zij gerust te
stellen door te zeggen datzij geen geweld in de zin hadden; de
actie was er enkel op gericht te demonstreren tegen de Turkse
junta. De bezetters hingen een rood spandoek in de etalage van
het reisbureau, waarop de tekst; 'WIJ ONDERSTEUNEN DE
HONGERSTAKERSTOT DE DOOD TOE. IN DE TURKSE MILITAIRE
GEVANGENISSEN. METRIS EN SAGMAICILAN. DEV-SOL'.
Ook werden pamfletten met gelijke strekking door de bezetters
uitgedeeld c.q. onder de deur naar buiten geschoven. De
inmiddels gearriveerde politie maakte een eind aan de
bazettingsactie, nadat zij eerst hal glas van de buitendeur had
ingeslagen en het pand door de hierdoor onstane opening had
betreden. De totale bezetting duurde ongeveer 10 minuten. Oe
lrie bezetters, allen van Turksa afkomst, alsmedetwee bezoekers,

Beiden waren betrokken bij de bezetting van de Iraanse
Ambassade dd. ze.4-1884 te 's-Gravanhage (zie JBT 06-114,
Sni-B}.
Betrokkanen verklaardan bij toaval in het kantoor van Turkish
Alrlines aanwezig te zijn toen de bezetting plaatsvond. Zij
wilden aldus hun verklaring, Informeren naar de aankomsttijd
van een bepaald vliegtuig waarmee een vriend van Turkije naar
·
Nederland zou reizen.

Claim
In de loop van de dag werd de verantwoordelijkheid voor de
aanslag telefonisch opgeêist bij radio Stad Amsterdam en bij
het A.N.P., door een onbekende man die zei te spraken namens
de aktiegroep 'LEGER VAN AMSTERDAMSE VERONTRUSTEN'
(LA.V.). De groepering proteateert hiermee 'tegen de wanpolitiek
van dit gemeentebestuur, tegen de hoge huur-, gas- en
lichtprijzen en tegen het falende woningdiatributieayateem'. In
een uitzending van radio Sted Amoterdam, later op de dag,
werd gesteld dat bij een ong-ljzlgd beleid In de toekomst
meer g-etddadige aktiea zullen volgen.

Toeval?

10

B. Aanslag op het gebouw van de gemeentelijke dienst

De twee bezoekers, die eveneens voor verhoor naar het
Hoofdburaau van Politie waren overgebacht zijn:

Ge'f'eentepolitia.
0~ }la men van de. bezetters zijn:
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Dossier 25.0/17.

herhuisvesting te Amsterdam dd. 6-7-1!1/U.
A8MIIg
Op vriJd•gll-7-1984 omstreeks 04.00 uur in de morgen hebben
één of meer personen zich, door middel van het verbreken ven
een ruit aan de achterzijde, toegang verschafl tot het gebouw
van de Gemeentelijke Dienst Herhuisvesting (G.O.H.) aan de
Van Reigersbergenstraat te Amsterdam
I. In het pand
werden vele dossierkasten opengemaakt en dossiers op de
grond gegooid. Daarna heefl men gezien de aporen met in
benzine gedrenkte lappen stof brand gesticht, waarbij tevens
een explosie heafl plaatsgevonden, met als gevolg, dat de
gehele inventaris inclusief ongeveer 10.000 dossiers en enkele
computers werden vernield. Het pand zelf liep eveneens
aanzienlijke schade op. De totale schade wordt op ruim één
miljoen gulden geraamd. In de omgeving van de brandhaard
werd een butegascampingfles aangetroffen. waarvan de
bodem kennelijk door een explosie was weggeslagen. Tot op
heden is het niet duidelijk welke rol de fles bij de aanslag heafl
vervuld.

werden voor verhoor overgebracht naar het Hoofdbureaû van

•

Eerdere allties
en
warden op 4-11·11183
aangehouden in verband met hun betrokkenheid bij een
bezetting van het Turks Varkaarsbureau op de Herengracht te
A111sterdam. Toen werden zij in hun actie vergezeld door
·,
Deze
actie was door hun opgezet om te demonstreren tegen de
verkiezingen die op •11·1113 in Tu.tdje werden gehouden. Ook
daze actie werd mnder varzat beiindlgd. De bezetters waren op
4-11·1113 in bezit van een kartonnen doos waaruit een aantal
electrische draden steken. Oaze doos was door de bezetters bij
de deur gezet en door de eerstkomende politieambtenaren in
de gracht gegooid. Bij nader onderzoek bleek de inhoud van de
doos slechts uit een aantal stencils te bestaan.
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IVmpathi-rde Hdert lange tijd mat de..,-. •
De aanslag kan verband houden met de rellen bij een kreakpa~F. Zli pleegde op 1·1·1171, ..men mat
in·
in de Fannius Scholtenstraat de dag daarvoor fi.-7·11141. Een
• Hamburg een a8Miag op een plaatsklartenautomaat. Bij deze
kreklr die op last ven de Gemeentelijke Dienst Herhuisvesting
aansleg werd
gedood en liep
uit de woning gezet moest worden, bracht het zogenaamde
r zware brandwonden op.
was verder aktief in de
krakenalarm in werking. In de woning raakte de pol~ie slaags
bewegingen 'FRAUEN GEGEN DEN IMPERIALISTISCHEN
KRIEG' ~n :STOPPT DIE MUNITIONSTRANSPORTE'. ERNST
met vijf krakera en bu~en met nog eens vijftig krokera. Tijdens··
do ongeregeldheden werden twee arrestatlos verricht.
gTAOB was vOOrdion nimmer onder do aandocht van de
In een krakerspersbericht van de 'WOONGROEP
polltie gekomen.
STMTSUEDENBUURT' wordt guproken over 'een terechte
In de woning
werden
el<lle dle een voorlopig einde za) m,aken aan de voortdurende
handgranaten, wapens, geld, valaa c.q. vervalste
represeieve aleties van de G.D.H. tegen Amsterdamse
identiteitspapieren en endare documenten aangetroffen.
woningzoekenden'. Er wordt verwezen naar twee recente
ontruimingen In de buurt en er wordt gawaarochuwd voor ·
lnbe.e.ggenomen goederen
soortgelijke aktiBI in de toekomst.
WapeM:
Ook kan de aanslag varband houdan mat de bomexplosie in
- Pistool Colt, 4SACP; ditwapen is aficomatlg uit een in 1977
helzelfde pand op fi.-7·1182 {op 6tln dag na precies tweejaar
door de RAF uitgavoerde roofoverval op de wapenha odelaar
geleden I).
Fiachlein;
Dezeaktiewerd latergeclaimd doorhet 'MIUTANT AUTONOMEN
- pistool Sig 9 mm; dit wapen maakt deel uit ven een partij
FRONT' (M.A.F.), een groepering van radiklle akilvisten onder
wepens die begin 1977 door RAF~eden bij de Zwitserse
wie krakera uit de Staetaliedenbuurt. Dit front claimde mwapenhandelaar Zurbuchen werd gekocht;
gewetddadiga aktiea, zoals enkele bomaanslagen. Het onderzoek
- pillooi Remmington Essex Arm Corp.;
naar de daders had tot op heden geen resultall!.
- piltooi SN 9 mm; en
In het alternatieve -kbllld BLUF (uitgegeven te Amoterdam)
- revolver, mark Smith & Wesaon, 3.57 magnum, mod. t9·3,
werd op 12 en 17 Juli jl. ruime aandacht gaachonken aan de
nr. 9 k 31 508; ook dit wapen werd begin 1977 gekocht bij de
aanslag, waarbij onder andere de persverklaring van de
wapenhandelaar Zurbuchen.
'WOONGROEP STAATSUEDENBUURT'volledig werd afgedrukt,
alemade enkele reacties vanuit de zogenaamde 'BEWEGING'
Geld:
ven alrtivisten.
-'- 7.720 Du~se marken, waaronder een 500 DM-bankbiljet,
Dossier 7.0/16().
voorzien van nr. V0318026B wat afkomstig blijkt te zijn uit de
bankoverval gepleegd in Würzburg dd. 26-3·1984/zi•JBT
~6, btl. A· I}. Een ander bankbiljet uit deze overvel werd
veiliggesteld bij de aanhouding van M. HAPPE (28-5-66) (zie

T.

B~ Zeken

E. Telflfoontoesret verborrJen in rlldiG-CStuelter9COrdtlr
Bij een gedetineerde in Austreliê werd recentelijk, tijdens een
controle van diens tel, een radi<H:usetterecorder aangetroffen,
die bij nader onderzoek een telefoontoestel bleek te zijn. Oe
oorspronkelijke electronica waa verwijderd en vervangen door
dat van een telefoonto81tel. Wanneer de achterzijde van de
recorder -rd verwijderd, werd een kiesschijf zichtbaar,
alsmade een snoer met stekker voor de aansluiting op het
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telefoonnet. Oe koptelefoon was duodanig g-ljzigd dat een
van de oorschelpen het spreekgedeelte bevatte en de andere
oorschelp het luistergedeelte.
In de tel van bedoelde gedetineerde werd nog aan tweede
aansluitsnoer aangetroffen dat aan een zijde voomen wee ven
een aantal krokodilleklemmetjes, zodat het toestal ook kon
worden gebruikt in ruimten weer geen telefoon-aanslultdooo
mear wel een telefoonleiding aanwezig wea.
Bijgaande foto's tonen de voor· en achtorzijde van het apparaat.

JBT 84-7, btl. A 1}.

- 3.080 Zwiterae francs;
- 80 Oostenrijkse schillingen;
- 4.940 Franse francs;
- 200 Nederlendae guldens; en
- 118 Amerikaanse dollara.

~--------~~~~~~~~

ldlllllbllapllpienn:
- een Oostenrijke identiteitlbewljs en rijbewijs, belde ten neme
van
, en belde voorzien van een foto van .

- een' Brits paspoort ten name van

Aanalag G.D.H.

11 Bultenland
A. Dulb tenorieme

Rote Almee Frektlon
~nhoudlng BRAF-t"roristerr op 2-7-1984 in Frankfurt
Op mundag 2-7·11M, omstreek& 22.15 uur, werden naar
aanlelding van tips van omwonenden, in het pand
··
· - 11 personen aangehouden (3 mannen en 3
:'l!'u~n), dia later -den geïdentifiCM<d als:

1.

;, voorzien
ven een foto van
;
- een Brits paspoort ten name van
, voorzien
van een foto van I.
;
- een Brits paspoort en identiteitsbewijs, ten name van
respectievelijk
en
• Beide voorzien van een foto van
- een Zwitserse identiteitskaart ten ~ame van
voorzien van een foto van
;
- een Zwitserse identiteitakiart ten name van
voorzien van een foto van
;
- een Zwitaerae identiteitskaart ten name van
voorzien van een foto van
- een Du~s paspoort ten name van
..
voorzien van een foto van
Naast bovengenoemde bescheiden werden In de woning ook
documentatiemappen aangetrotfen en veiliggesteld. Een aantal
van deze mappen bleek gedetailleerde informatie te bevitten
o - het nata-pijpleidingnet in Zuid-WIN! Duitsland en in de
Eifel. Andere mappen bevitten delen van de studie
'METROPOLEN-GUERILLA' (.tie ook volgend bericht). Het
merendeel van de aangetroffen documenten en bescheiden
moet nog worden uitgewerkt. In een volgend JBT zal zo nodig
op deze aanhouding worden teruggekomen.

Dossier 2 7. '166.
2. Conspiratltwe woning,
Naar aanlalding van een lip van madebewoners werd op
14-7·11M_op_!!et adres
een do~r.

lleehetche Infomaldie Bulletin • CRI

-"''C; ..•.,·•. ,l»

~·

·:·;.;,.~~·~::~~·
/.,:<.-:~::

>

tG''""'''~-

lal.
Recherohe lnfonnlltle Bulletin - CRI

9

)
Bijzondere Zloken C.ntno..

........,.1t84,no.a

wordt betehouwel als een van de oprichters van de 'ACllON

volgende huiszoekingen werden talrijke wepena, explosieven
DIRECTE'.
en inbreke,--rktuigen aangetroffen en in beslag genomen,
Ne een korte periode van stilte begonnen de aanslagen echter
alomede vele documenten.
opnieuw. Ne de eelllllall op het reetaurent 'Jo Goldenberg' te
Ook -den huiazoelcingen verricht in de kentoren van de
.
pol- partiJ F.U.P. (FORÇA DE UNIDADE POPULAR •
Parijs op IH-1112 (llie JBT B2·fNJ Btl F-2) - d
VOLKSUNIEFRONTI, weerbij documenten en enke4e wepena In
voor verhoor aangehouden. Nadat gebleken was dat hij, noch
de'ACTION DIRECTE' bij deze aanslag betrokken was, werd hij
bHiag genomen werden.
heengezonden.
.
De F.U.B. Is een radikaal-linkse partij, dleln ' • gevormd werd
In een Interview del een week later in een PariJs dagblad -rd
toen enkele linkse aplintergroeperingen tot samenwerking
gepubliceerd, ontkende
! opnieuw de betrokkenheid
besloten. De aec:ratarls van deze partiJ verkiearde na de
van de •ACTION DIRECTE' bij deze Nnsleg, maar eiste hij wel
hulezoeklngen via het parlijorgaan dat de F.U.P. gaan enkele
de verantwoOrdelijkheid op voor een reeks van andereaanslagen
binding had met de 'FOIIÇAS POPUIARES DE 25 AVAIL' en dat
de aktie van de polltie er enkel op gericht waa de partiJ in
en verklaarde hiJ dat de' ACTION DIRECTE' samenwerkte met
buitenland.., organisaties. zoals de FRACTION ARMá: REVOdiscrediet ta bfenoan.
LUTIONAIRE LIBANAISE', die in Frankrijk de verantwoordelijk·
Op woenadeg 20+1184 -d. op last van de opr"'........, ...........
held heeft opgeiist voor een aaRtal moorden op lsrlili.che en -van de Portugese strijdkrachten..
,
Amerikaanse diplomaten.
lultenant-kolonel van het Portugesaleger, door de militaire
Oe 'ACTION DIRECTE' werd als reaktie hierop als een wrboden
politie aangehouden els vardacht van het onderhouden van
organisatie aangemerkt en tegen de belangrijkste laden werden
kontakten met de 'FOAÇAS POPULARES DE 25 AVRIL'.
strafvervolgingen ingesteld.
Oolsl11r 26.0/4.33.
Lt.-Kol.
' kan worden belchouwd als
D. Portupi
het brlrin en de aanzallar van de gebeurtllni11en dia op 21"':I. 'Foi'ÇIIlt l'opulares de 2S avril' (FP 2614 of FP 2SAvriiJ
18H leidden tot de z.g. 'Anjerrevolutie'. Ook na die datum
triChtte hij de politieke toekomst van Portugal te sturen; samen
Op 20+1• ontploften op 20 verschillende plaatsen in
met een aantal gelijkgerichte jonge legerofficieren richtte hij
Portugal explosieve ladingen, die echter prakllaèh geen schade
een politiek-militair controlecomité op, 'COPCON' genaamd,
aanrichtten. In de onmiddellijke omgeving van de explosies
waarvan hij zelf voorzitter - d en dat met name in de periode
-den pamflettm eengetroffen waarin de oprichting van de
direct na de revolutie erg veel invloed had op da politieke
'FOAÇAS POPUIAAES DE 25 AVRIL' beklnd werd gemaakt.
gebeurteninen.
Oe organisatiestelde dat de doelstellingen van de'An)errevolutie' Toen in 1175 en 11'7e meer gematigde politici aan het bewind
waren varwe1erd en dat de arbeidersklaste nog steeds door de
kwamen verloor
en het door hem
overheid, het internationale Imperialisme, grootgrondbezitters
gelelde 'COPCON' gaandeweg steeds meer invloed.
en andere kepilllisten werd geêxploit-d en onderdrukt. Oe
in , . . stelde hij zich kendidast voor het presidentschap van
'FOAÇAS POPULARES DE 25AVRIL' kondigdein het pamflet
Portugal; een aantal extrftm-linksa splintergroeperingen slaten
aan de arbeidersktal881e zullen bevrijden en de burgerlijke
zich naar eenlalding hiervan aaneen tot de politieke partij
dictatuur te zt.JIIen verdelgen.
'FORÇA DE UNIDADE POPULAR', teneinde de kandidatuur van
Bij apontnonderzoeken werd vastgesteld dat de explosieve
' te Slllunen.
ladingen en de pamfletten een geheel hadden gevormd en dat
kwam meermalen in botsing met het huidige bewind en
de expiOIIII kenMiijk hadden gediend om de aandacht te
meermalen zijn processen tegen hem gevoerd, veelal ter zake
tretten en de pamfletten over enige afstlnd te verspreiden.
van opruiing.
Door de 'FDRÇAS POPUIARES OE 25 AVRIL' zijn sedert aplll
Oe eerste maal w11 In novamber 1915 an de laatste maal nog
1110 een aental overval~ gepleegd op bankinstellingen en
geen twae weken voor zijn aanhouding omdat hij tijdene een
afltelegen politieposten, wearblj grote bedragen aan geld en
politieke bijeenkomst opnieuw opruiende taal zou hebben
Wilpene werden buitgemaakt.
gebezigd. Bijna alle proce111n. ook de laatste, reauitearden
Daarnaast zijn ruim 100 aanslagen, meest bomMnslagen,
echter in vrijspraak.
•st1at beklnd om
gepleegd op lledrijvan, woningen van lndustriilen en
zijn boute uitspraken: medio 1976, na aan bezoek aan Cuba,
grootgrondbezitters, ovarheldsgebouwen, etc., valk naar
weer hij als aan stillShoofd werd ontvangen, verklaarde hij dat
aanleiding van arbeidsconflicten en lOm& voorafgegaan door
alle vertegenwoordigers van de bezittendeldaue die Portugal
dreigbrieven.
nog niet hadden verlaten, ter slachting naar de stierenarena's
Ook in Portugal gevestigde buitenlandse bedrijven en
zouden mOlten worden gevoerd.
instellingen waren het doelwit van de 'FORÇAS POPULARES
OE 2SAVRIL';
Commelltarln
beglil aplll '1114 Or1tYing het hoofd van een in Vege/Portugal
De aanhouding van
'heeft veeleendacht
gevestigde Duitse instelling een dreigbrief waarin werd geêist
gekregen in de Portugese pars. Opmerkelijk is ook dat de
gematigde pers grote vraagtekens plaatst bij de beweerde
dat de looneien van de bij deze instelling werkende Portugese
arbeiders onmiddelliJk dienden te worden ingewilligd. Wanneer
' bij de 'FOIIÇAS
betrokkenheld van
un deze eis niet <00 worden voldaan zou het hoofd van die
POPULARES OE 25AVRIL'. Een nieuwe poging van de oppersta
de
minister
van
defensie
om
een listige criticus
legerleiding
en
instelling worden gedood.
kwijt ta raken werd onverbloemd geauggereerd.
Met name sedel1-mber 11113 zijn de aanslagen door deze
Ofganisatie in frequentie en heviGheid toegenomen.
Een voordvoerder van de 'FORÇAS POPULARES DE 25 AVRIL'
Tot op heden zijn als gevolg van de aanslagen, nuat soms
verklaarde, dat het idee dat
' lid JOU zijn
grote materl6ie schade en vele gewonden, 13 personen om het
van de 'FORÇAS POPUIARESDE 25AVRIL' of daarmee kontaleten
leven gekomen (zie ook JBT 84-07 Br/F).
zou onderhouden ronduit belechelijk was. Ook verklaarde hil
Oe organieatie ontleent hllr naam aan de datum ~1174,
dat de 35 andere aangehouden personen niets met de organiaetle
van doen hadden. Aan hal einde van deze verklaring, welke
de dag van de' Anjerrevolutie', -rop het rechtse bewind van
ex-praaiden! Saleur omver werd geworpen en vervengan werd
werrJ afgelegd tegenover een journailat. zei de woordvoerder
dat de 'FORÇAS POPULARES OE 25 AVRIL' nog even sterk ia als
dOor een linl:s georlénteerd c:omlté van jonge offocleren van
voorheen en nog steedein staat is akties te plagen, zo nodig
land-, lucht· en zeemacht.
moordaarWagen op of ontvoeringen van leidende politici, zoals
de president. de eerste minister, de vic&-premier of de chef van
Aanhoud!......
Op cllnaileg 1f.6.ttl3 werden, tijdene een het geheleland
de gen•rale staf van de strijdkrachten.
omvattend• aktie, 35 personen aangehouden. Bij de daarop
DosBier 26.0!63.6.
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leden van de RAF gebruikte en inmiddels - r veristen
conspiratieva woning ontdekt.
Het onderkomen ~een kamer die deel uitmaakte van een
4-kemerwoning. Deze kamer is waarschijnlijk door
en
in de periode van -1184tot 1·7·1184
gebruikt.
~

.......... 1.... - .•

in Duitsland een 88nhoudlngebevel afgegeven.
Op 18-1· t880 werd in Berlijn de Kal- Wilhelm Gadichlniakirche
bam door een aantal RAF-sympathisanten waaronder zich
· en .
bevonden.
Zowel
als
hadden In de afgelopen
jaren brieftcontakten met enkele gedetineerde RAF-terroristen
en dienden vermeken in deze te mogen bezoelcen.

Ooular 27.0/64.
Een vrouw, die zichzeH '
noemde, meldde zich eind..,...
1184bij de hoofdbewoner, die op het publikatiebord van de
Hochfachschule een kaartje had geprikt met daarop de
mededeling dat hij zijn woning voor de periode van -1184 tot 4. Aspeeten m.b.t. de hmtmning van door RAF-terrorisllln ·
gebruikte ltigitlm•flebaflllijitn '
t-7-1114 wilde varhuren in verbend met zijn vakantie.
i'
deelde hem mede IntarelSe te hebben voor deze woning
Uit opgedane ervaringen ia glbleken dat RAF-terroristen
voornamelijk gebruik maken van Duitse, Oostenri]kae, Franse.
gedurende die periode. Zij vertelde hem del za geschalden was
ven haar man en dst za lidart die tijd had verbleven bij familie,
Nederiandle, Britse, Deen.., en Zwltaerse legitimatiebewijzen.
Ten aanzien van de vervallingen van de documenten die
- haar echlltr niet zo goed - • bevallen.
De huursom, een bedrag van 150 OM, werd door '
'op
meestal door diafstal in het buitenland of In eigen land in
..._, ... betaald. lljdens de ganoemde,perlode kreeg '
handen van de illegale gabruikers geraakten, kunnen de
volgende methoden van aenpaasing van het document voor
dikwijls bezoek van aan man en een vroow.
'eigen gebruik' worden ondenscheiden:
Op 1·7·1114 zag de adverteerder c.q. verhuurder'
i' voor
het llllltst. Zij fietste In Karlsnthe en wea in gezei.chap van een
- hat verwisselen van de foto;
men.
- het veranderen van de naam;
werd later door de verhuurder voor bijna tOO% i - het verenderen ven de geboortadatum;
- het verenderen van de aangagevan lengte;
àangewezen els de vrouw dia gedurende de periode..._,....
- het toevoegen van een niet bestaand adnas;
tot 1·7-tll4 zijn woning had aehuurd. Oe mllftnelljkoi bezoeker
- het veranderen van de geldigheidsduur; en
werd hertend ala ziJnde
.
- het veranderen van het nummer van het document.
Op de binnenplaete ven de woning werden 2 fietsen In besleg
De door de terroristen gebruikte technieken om documenten te
genomen. Deze fletsen werden door de verhuurder herkend als
zijnelede fiat""" waarop hij
i' en haar mannelijke begeleider varvalsen zijn zo verfijnd dat het halst niet mogelijk 11 dergelijke
documenten bij een vluchtige controle als val• te onderkennen.
op 1·7·1814 voor het laatst had gezien.
Het ia dan ook aanbavelingswaardig (Indien voorhandani de
In de woning werden de volgende bescheiden aengetroflen:
- artike4an uit dag/weekbladen, daterende uit 1982 en 1983
bekende hulpmiddelen als loep. UV-licht. schaduwlicht en
doorlichten toe te pessen.
· betreffende persoonlijkheden uit de poiitlllk en -enschap;
Zwitserse identitaitskaertan en Oostenrijkse legitimatiebewijzen
• betreffende Europeselnvestaringebank;
-den dlkwi)la volledig vervalst.
· betreffende de coalitie en de landspolitiek;
Bijgaande foto's geven een indruk van het resultaat van de
- een koopovereenkomst betrelfen de 2 fietsen voor een
respectievelijke vervalsingen.
bedreg van 295 DM;
- aantekeningen over radiofrequenties en afgeluisterde
DoMitr 21.1/12.
radiogesprekken;
- een gebruiklaanwijzing voor een Scanner Baareet 250;
5. Bom.IIMIIIfl op Nato-pijpleiding bij Lorch dd. 11)-8. 1984
- aan brochure met de titel: 'Combat-echieaztechnlk', door S.
(Revo/1Jtjonl18 ZIIIIM>)
Hübner;
- een doorzichtige omelag waerln 19 fotocopiein betnsflende
Op 11-7·1184 ontvingen de rededies van de 'Stuttgal1er
-IurkjJa P!lll So!.!ll..!;te politieke gev~n~enen in Turkll!i.
Zeltung' en de 'Rems Zeltung' brievan waarin de
- een aktemap met het opiiChrlft: ' Ie eilieit 2' wnnn 26 A-4
verantwoordelijkheid werd oggeêlst voor do aansleg op
bieden betreflende het beZMk van de Amerikaanse president in 10.7·1184 op de Nato-pijpleiding bij Lorch/Obstllkrais. Oe brief
Duitsland;
was 'ondel1ekend' met een vijfpuntige ster w88rin de letters
- dubbelzijdig met de machine geschreven vellen papier over
'RZ'. De opmaak en gebruikte terman In deze brieven komen
de 'Metropolen-guerilla'. Andere delen van deze studie werden
overeen met eerder door de 'REVOLUTIONÄRE lELLEN'
aangetroffen In de Bergeretras.., 344 te Frankfurt (zie elders in
verzonden claimbrlevan.
dit journaal).
'
Van een aansleg op bedoelde pljplaiding was op del moment
werden
en
niats bekend.
geïdentificeerd els mogelijke schrijfsters/schrijver van andere
BIJ onderzoek langs deze pijplalding werden in het 'Uegelwald',
met de hand geschrevan nngetroflen bescheiden.
tunen Lorch en Reichendorf. een krater van plm. 1 meter
Dossier 11.0/12.
doorsnede en resten van aan geimprovi-d explosief
aangetroffen. Oe leiding bleek praktlach niet beschadigd.
I. Aanhouding v11n
d.d. 22-06-1984 Oe bom Is WNrschijnlljk verpaktg-st in een plastic
t1 Oaizinllu!Eullngm. Aanvulling op JBT 84-07, btl. A blz. 1.
jerrycan met een inhoud van 51iter.
Bij da aanhouding van 6 RAF-leden in Frankfurt (zie elders in dit
Op de lijst met de kop 'Kolonnenliste' die bij
werd
Journaall werd omvangrijke dOcumentatle aengetroffen
betreffende de Nato-pijpleiding In Zuid-Duillland. Tot op heden
aangatrOllen stonden, naast de kentllkennummers van de
politie Stuttgart ook kentllkennummers genotMrd van
heeft niet kunnen blijkan dat de aangehouden RAF-laden bij
deze aanalag betrokken zijn geweest.
voertuigen die bij onderzoek bleken toe te behoren aan:
a. de rechter die het proces contra
leidt;
Dwtsler 21.1/116.
b. een madewerker van het Bundeaanweltachaft; en
c. de directeur van de Stammheim·Stuttgart gevangenis.
Bij
werd_. nog eon topogrefosche keert van
Stuttgart en omgeving ungenoflen, waarop vingerafdrukken
van
konden worden zichtbaar gemaakt alsmede ,
en
vingerafdrukken van
1. Neer aanleiding hierven is tegen
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B. Pal-Ins terrorisme
1. lnbeslagnBme van !WH met springstof gepreparHrde
koffers te West·8erlijn d.d. 26.{)6..1984 (Beweging ven de 15e
Mei)

Begin mel1914 ontving de Duitse pol~le inlichtingen dat de
'BEWEGING VAN DE 16e MEI' aanslagen op Israëlische doelen
in Duitsland voorbereidde en dat twee koffers, waarin explosie-

ven verborgen zouden zijn, van Praag n~ar West-Berlijn waren
of zouden worden overgebracht. Als een van de koeriers werd
genoemd
·• die in West-Berlijn
zou wonen. (Zie J8T 84·06 VLK·Signelerlngen en Algo Regnr.
12072 d.d. 18.05.1984}
kon bil onderzoek worden geidentWiceerd els
zijnde:
Deze bleek echter niet meer te wonen op zijn laatstbekende
adres in West-Berlijn. Bekend was dat
kontakten onderhield met:
alias

·,en
, belden wonende te West-Berlijn
en lid van het POPULAR FRONT FOR THE UBERATION OF
PALESTINE (PFLP).
en
wardenop
maanelilil 23 ...1184 voor verhoor aangehouden. Naar
aanleidingvan de bij deze verhoren bekend geworden gegevans.
werd nog dezelfde dag een Inval gedaan op het adres
1,

waar staat ingeschreven:

bleek niet In zijn woning aanwezig,
wel vond de politie twee koffers waarin explosieven verborgen

waren.
Omochrljvlnv kolfen
Oe koffers zijn vervaardigd van donkerbruin kunstleer, de
afmetingen zijn ca. 70 x 50 x 20 cm, en het merk is 'Stretlc'. De
koffers kunnen worden afgesJoten met rieman en gespen.
Onder de voering waren twee platen springstof, vermoedelijk
nitrapenta, verborgen met een gewicht van plm. 1 kg en
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worden bijgeschreven. Oe 'BEWEGING VAN DE 16e MEI'
ontleent haer naam aan de datum, de dag waarop de onafhankelijke staat lsraêl werd uitgeroepen.
Dossier 27.0/44.12.

2. Moord op Lyblsc/!6 onderdanen in Athene dd. 21.()6 en
04-07-1984

Op clonderdll!l 21-41-11114, om 23.05 uur. werd voor zijn
woning aan de Alexandroupoleos-straat in Athene de oiiO·jarlge
Lybische onderdaan
door een
onbekende doodgeschoten.
De dader, een plm. 25 jaar oude man met arabisch uiterlijk.
vluchtte na zijn daad aanvankelijk te voet. doch stapte na plm.
1~0 mtr achter op de duozitting van een daar wachtende
motorfiets. Oe berijder hiervan reed direkt hierna weg.
Op de plaats van de moord werden 5 hulzen, kei. 9 mm, en een
patroon. kal. 9 mm, aangetroffen.
Het slachtoffer, dat reeds enkele jaren in Athene woonde en als
koopman was ingeschreven, stond bekend als een tegenstander
van het huidige Lybische bewind.
Op woenod11g 4-7-1184 werden twee Lybische onderdanen
die in Athene studeerden dood In hun flat aan de Filisstreet 174
te Athene aangetroffen. Belden zaten vastgebonden op stoelen
en waren door meerdere schoten gedood.ln de flat werden 9
hulzen. kal. 7,65 mm, aangetroffen. De twee slachtoffers,
studeerden op kosten van de Lybische regering in Athene en
kunnen zeker niet als t8iJ8Rstanders van het huidige bewind
worden beschouwd.
Griekenland en Lybië onderhouden goede betrekkingen.
hetgeen ondermeer tot uiting komtin het feit dat vrij veel
Lybische studenten in Griekenland studeren. Desrnaast heeft
Griekenland asiel verleend aan een aantal Lybioche dissidenten.
Het moet niet uitgesloten worden geacht dat de dubbele moord
op 4-7-1184 een wraakneming is op de moord gepleegd op
21-41-1914.
Dolsi11r 27.01123.2.

versterkt mat metalen gaasroosterstroken. Het electronisch a

C. Frans twtorioma

ontstekingsmechanisme was met een kneedbare subelantie aan
een van de platen bevestigd. De koffers en de daarin
aangebrachte springstoffen zijn praktioch identiek aan de koffer.
mark 'CV Valige ria', die op 01.09.1982 in Bern/Zwitserland in
besleg genomen werd (zie Buifengewoon J8T d.d. 24-9·1982}
In de woning van
werden verder
nog documenten aangetroffen ten name van
,
(zie J8T 84·06
VLK·Signa/erlngen}
en
werden in Duitsland op nationaal vlak
gesignaleerd naar aanlalding van het aantreffen van daze
koffers.

1. Bomaanslagen op overheldsgebouwiJII te Parijs dd. 13 en
14-07-1984 (Action Directe/

Op~~~~~ 13 enz-.lag 14-7·1984 werden in Parijs
bomaanslagen gepleegd op het kentoor van het Atlantisch
Instituut voor Internationale Zal<en, het Ministerie van Defensie
en het Ministerie van Industrie. Bij alle drie de explosies
ontstond vrij omvangrijke materlêle schade, terwijl bij de
laatste aanslag twee voorbijgangers lichte verwondingen
opliepen.
In drie anonieme telefoongesprekken naar het Franse persbureau
AFP In Parijs, telkens kort na iedere aanslag, -•d de
verantwOOrdelijkheid voor de bomaanslagen opge6ist door de
'ACTION DIRECTE'. In de eerste twee ttlefoongesprekken werd
alleen de naam •ACTION DIRECTE' genoemd; na de derde
Beweging...., de15e Mal
bomaanslag
zei de anonieme woordvoerder te spreken namens
Deze organisatie, welke als een voortzetting wordt beschouwd
van het 'POPULAR FRONT FOR THE LIBERATION OF PALESTINE de'ACTION DIRECTE, COMMANDO LAHOUARI FARID BENCHEL·
-GENE RAL COMMAND' (PFLP-GC) en door lrek wordt gesteund, LALO'.
eiste in het verleden de verantwoordelijkheid op voor o.a. de
I Oe bomaanslagen moeten als een reaktie worden gezien op de
recente aanhouding van U leden van de 'ACTlON DIRECTE', van
volgende aanslagen:
wie er drie op 13·7·1184 -rden voorgeleid als verdacht van
bomaanslag op kentoren van El-Al te Rome en lstanbul, resp.
d.d. 15en 111-08-1181 (zie J8T 81-07 Btl C·1};
I moord op twee politieambtenaren gepleegd in 1983 in Parijs.
• was een Franse links-aktivist en
bomaanslag op lsraêllsche ambassade te Athene d.d. 1041-1911 I
sympathisantvan de 'ACTlON DIRECTE', die In januari 1982 in
(zie J8T 81-10 8118-3);
bomaanslag nabij lsral!llsche ambassade te Wenen d.d.
Helsinki tijdens detentie overleed.
111-01-1181 (zieJ8TBI-IO Btl 8-S)en
bomaansleg op een Joods restaurant te West-Berlijn d.d.
Achtetvronclen
Oe'ACTION DIRECTE', een extreem linkse organisatie op
15.01-1182 (zie J8T 82-02 Btl D-2).
Oe bomaanslag nabij de balie van El-Al, op het vliegveld Riem
anarchistloche grondslag, is verantwoordelijk voor een reeks
bij München d.d. 31-07·11112 (zie J8T 82-09 8tl F-1}, waarbij
van aanslagen sedert 1979.
In 1981, na de verkiezing van François Millerand als President
waarschijnlijk een soortgelijke kofferbom werd gebruikt als nu
aangetroffen in Berlijn en drie bomaanslagen bij reisbureausta
van Frankrijk, werd amnestie verleend aar\de JOen gedet~naerda
Frankfurt am Maln d.d. 27-0&-1914 (zieJ8T82-fl Btl E-4}
leden van de'ACTION DIRECTE'. waaronCJS! ll
llle
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