
. hoofd fineneltie dienat van hal Spaanee 
leger. De generaal-d naar zlin kantoor gereden In de door 
zijn ehauffeur, de soldaat , bestuurde 
dienstauto. 
Twee gewapende mannen, die naar wordt aangenomen, el een 
tijdlang de dagelljbe route van de g-aal hadden 
geobeerveerd, wachtten hem op bij een verkHrslicht waar zijn 
dienstauto prattlsc:h elke ochtend stopt. 
Op het tijdstip dat de dienetauto aldaar nagenoeg tot stilstand 
kwam, openden lij het vuur met maehlnepiatolen. 

De chauffeur trok echter a nel op en reed op de on betende 
achutters in, äoe opzij sprongen en daardoor niet meer garicllt 
Iconden edlieten. 
Zij gaven onmiddeiHjt hun plan op en namen de vlucht in een 
genedateende auto. 
Als gevolg van de beschieting raakte de generaal zwaar 
gewond, maar verteert buiten levensgevaar. De chauffeur werd 
lichtgewond. Beiden zijn opganomen In een militair holpiteal. 

) 

Bijzondent z.ken Centnle J-nuerll-.- 1 

Omtrent M' signalement van de daders is niets bekend • 
De dienstauto '!ertoonde 23 lcogellnalegen, terwijl op de plaats 
des misdrijf& enkela kogets werden gevonden, die volgens de 
Spaanae politie overeenlcomen met het type del normaal 
gebruikt wordt door de E. T.A. 

Claim 
In de avonduren meakte de E.T.A. in een communiqué bekend 
dat de acde het entwoord is voor de moord OP de arts. 

(dtlfl~raln dirjoumaal}. Generaal Is 
een br- van de voormalige miniatsr van Binnenlandse Zaken, 

In 1977 werd een door hem gmound amneety-vooratal 
afgekondigd dat voorzeg In terugk- naar Spanje van laden 
van de E. TA Op grond van deze amnesty-regeling k-den 
vele E.T.A.-Ieden terug. Eén van hen wao de op 20-11-1984 
vermoorde kinderarts dr. , die destljdo in Frankrijk In 
balllngaehap leefde. 
Doniernummflf 9.003.282C/00023 
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1. Moord op de Britse vice-Hoge Commisurls In lnd/11, 
'• re Bombay dd. 27·11·1984. 

('Revo/urionslre 0rgM~iuli• van Socialistische Mo6/6ml'. 
vermoedelijk 'Aboe Nid•l'l 

In de vroege oehtenduren van dinsdag, 27·11-1914, werd in 
Bombay (deelstaat Maharashtra, India), de Britse 
plaatsvervangende Hoge Commiss8ria In India, 

n-geaehoten door twee gewapende mannen. 
De daders vuurden vier kogals af op de diplomaat. Hij werd 
door twee kogals getroffen in het hoofd en in de borst en 
overleed ter plaatoa. 
Modus Operendi: De diplomaat werd In de door zijn chauffeur 
bastuurde dienstauto naar zijn kentoor gereden, waarbij de 
beatuurder de gebruikelijke dfgllijbe route volgde. Toen de 
chauffeur bij een rotonde snelMld minderde, werd de dienstauto 
door de daders onder vuur genomen, met bovenge.-md 
gevolg. De chauffeur bleef ongedeerd. 
De daders. Arabiache types, wisten na hun daad te 
ontsnappen. 
Aen de hand ven getuigeverklaringen kondan van de daders de 
volgende persoonsbeaeh rijvingen worden gemaakt: 

Omtrent het bij de aansleg gebruikte vuurwapen Is niets 
bekend. 

Claim 
Een groepering, de 'Revolutionaire Organisatie van Socialistische 
Moslems', verklaarde In een a nonlam telefoongesprek met het 
Britse persbureau 'Reuter' in Londen, zich verantwoordelijk 
voor de moord op de Britse diplomaat. 
De woordvoerder van deze groepering sprak Arabioeh en 
verklaarde vanuit Boekerest (Roemeniê) ta bellen. HIJ zal dat de 
Britae regering in vorige verklaringen wasgewaarechuwd •..., 
ei~ lfl maken 1111n ~1'8aieve intatventHs en aan het 
gevangenhOuden en msrtel&n wn ha11r strijden'. Omdat 
daarop niet was gereao-d, heeft een groep strijdera van deze 
organisatie bij dageraad het doodvonnis voltrokken op de 
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Brltoe diplomaat. die onder diplomatieke dekmantelwerkte 
voor Scotland Yard en In nauw contact stond met de CJ.A. 
Volgens de Britse politie Is 'Revolutionairs Organieatie ven 
Socisliatfache Moslems' echter een naam die wordt gebruikt 
door de axtremllliaeha, van de P.L.O. afgesc:llelden Palestijnse 
groep van 'ABOE NIDAL'. 
Het motief voor het plegen van de moord dient in direct 
verband gabraeht Ie worden met het uillilten van lange 
gevangenisstraffen door drie Aboe Nldal·laden wegens poging 
tot moord op de lsraêllsche ambassade~• in 
Londen op 3-6-1982. 
Dossiernummer: 9.003.23B2C/00012 

B. llelgllch tllmlriiiM 
1. Bomunslllg op zendmestllncOmplllx re Biflrset/&1/gll dd. 
26-1!·1984 (C.C.C.) 
Op 2&-11·1984 omstreeks 2.30 uur pleegden onbekenden eon 
bomaanslag op een zendmastencomplex in Bierset (ongev-
10 km ten wmen van luik). 
Tengevolge ven de aanslag warden twee zendmealen volledig 

• vernield en raakte aan bij de masten behorend gebouw 
beschadigd. 
Het zendmastencomplex staat bij een basis voor de Belgische 
luchtmacht maar Is volgans het minlaterit van delensla al sinds 
maanden niet m- gebruikt voor mil~aire doeleinden. Het 
centrum werd den ook niet bewaakt. 
Wel werd het gebruikt als ondersteuning voor een anteme 
voor de telecommunicatie van de Beig~he burgerluchtvaart. 

Cllllm 
Dezelfde deg omstreeks 11.00 uur werd de aanslag In .een 
anoniem telafoontja gec:leimd door een persoon die zei te 
apreken namens de CCC. 
Eerdar op de ochtand ontving de Belgilllhe krant 'la Meuse' 
een vijf pagina's tellend communiqué van CCC met foto' a van 
de zendmasten. 
'Op 26 november hebben dil CCC (C.Uufes Communl$111s 
Combertanlrls} Hn relecommunlcsl/ecentrum 111n de periferie 
V<tn de miln.;,.. bB$11 v11n Bierset OPrJIIblllzen, <I# m1111." •n de 
grondin6tllllsties WilTden vernierlgd', aldua de CCC In hat 
communiqué. 

Onderzoek 
Op de plaats van het delict wendan ontataldngsmiddelen 
aangetroffen. 
Resultaten van het techniach onderzoek waren op het moment 
van publicatie niet voorhanden. 
Dorsiernummer 26.0/72. 19 
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c. Dulia terrorieme 

A. ROTE ARMEE FRAKTION 

1. Overvillap Wapenhandel Wallil in Maxdorf!Did. dd.IH 1·1984 
{Rote ArmH Frakffon} 
Op 5-11-t!IMwerd de in Ma•dorf gevestigde wapenhandel 
Walla overvallen door twee personen In de leeflijd van 22 à 30 
jaar. 
Oe niet gemeakerde dader• boeiden de eigenaar onder 
bedreiging ven een vuurwapen, vermoedeliJk een Beretta. met 
handboelen en klaefband. Oe daders verlieten de zaak met 
medeneming van 23 wapens, 22 pistolen en 1 revolver, van de 
merken 'Walther', 'Smith en Wesson' en 'Mauser' van de 
kalibers 9 mm en .357 Magnum en ongeveer 2880 stuks 
panende munitie en bijbehorende ma11azijnen. 
De daders kozen de wapens doel bewust uit; pistolen en 
revolvers van een kleiner kaliber lieten zij liggen. 
Oe belde mannen vluchnen in een rode VW.Qolf voorzienvan 
het kenteken MA-WD 3CI8. · 
In bet in de buurt gelegen plaalsje lambsheim &tapten zij met 
hun 65 kg zware buit over in een wine OpeiRellorcL kenteken 
MA·XM 701. en ontkwamen. 

Autohuur 
Op S..11·11Nornstreeks 8.00 uurwerd bij een autoverfluurbedrljf 
in Mannheim bove"ll'noemde wine Opel Rekonlll'huurd door 
een vrouw die •leb leg~lmeerde met een identiteitsbewijs en 
een rijbewijs t.n.v. 

' 
baar de auto op de overeengekomen datum 6-11·1984 niet 
werdteruggebracht werd door de benadeelde firma op 7·11·1984 
aangifte van verduistering gedaan. Uit de resultaten van een 
inll8steld onderzoek kon worden vastgesteld dat de werkelijke 

de auto niet had gehuurd. 

c-pinotieve woning. '8ergentrHM Fl'8nklurt' 
Op grond van het gegeven dat in de eonspiratieve woning 
Bergerstraase 3.w in Frankfurt na da aanhouding van zes 
RAF-leden /JBT 84-08, bt/ A 11 een studentenkaart t.n.v. 

werd veiliggestetd, moet worden aangenomen dat 
de auto door IV1F·Ieden is gehuurd. De studentenkaart van 

werd samen met haar identiteitskaan en haar 
rijbewijs op 16-12·1983 in Karlsruhe gastolen. 
De identiteitskaart en het rijbewijs zijn zoals blijkt uit 
aantekeningen die in de werden 
aangetroffen, gedeponeerd geweeet in bet nog niet ontdekte 
depot d'tdoor de terroristen is aangeduid met '1 Korb'. 

Aantnolfen Opel RKord {lulnteken MA-XM 701) 
Op 9-11-1984 werd de niet terugg<tbrachte Opef Rekord in Bad 
Kreuzberg In de omgaving van het stat i on aangetroffen. 
De auto was zeer w 11, hetgeen doet vermoaden dat men door 
een bosgebied heeft geraden. 
Autohuur VW-Galf MA-WD 3CI8 
Eveneens op 5-11·1984werd omstreeks 11.00 uur bij een ander 
autoverhuurbedrijf in Mannheim een auto van het merk 
VW-Golf gehuurd; kleur rood, kenteken MA-WD 305. 
Ook dele auto werd niet op de overeengekomen datum 
5-11-1984 teruggebracht. 
Het verhuurbedrijf deed op 8·11·1984 aangifte. 

Aantnlfen VW-Golt 
Oe VW-Golt werd op9-1H984 in LBmbsheim, een plaats in de 
nabijheid van Maxdorf. teruggevonden. 
Met de auto was nadat de verhuurperiode was Ingegaan 
ongeveer ISO km gereden. 

Sleutel 
Op de achterbank ven de VW-GoWtrof men een ol•ute~je aan 
dat bleek te paseen op één van de handboeien dia werden 
gebruikt bij de overval in Maxdorf. Oe tweede eleute1werd niet 
aangetroffen. 

~) 
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Ooubl .. 
Op 8-11-1984 werd tegen 13.30 uur voor een benkgebouw in 
Ludwigshafen een Audi 80 aangetroffen voorzien van het 
doublet kenteken LO-UE 370. 
Op beide van blik vervaardigde kentekens ontbreken de 
toelalingsstempals. 
De po nieren van de auto waren niet afgesloten. Oe sloten van 
het stuur en de kofferbak waren beschadigd. 
Oe auto blaek op 3-11-1984 in Mannbeim geetolen te zijn. 
Op grond van de gegevens uit het technisch onderzoek wordt 
aangenomen dat ook deze auto door de daders is gebruikt bij 
de overval op de firma Walla. 
Het oorspronkelijke kentet<en was MA-LW 517. 

VerhiiOgde dreiging RAF 
Voorzover de situatie op dit moment Ingeschat kan worden is 
de RAF, gelet op ledenaantal en logistiek, In staat om noaat 
misdrijven ter aanvulling van haar algemene mlddelen ook 
politiek gemotiveerde aanslagen te plegen. Wanneer het 
ledental van de RAF geplaatst wordt tegenover het aantal 
beachikbare wapens moet lader lid in staat zijn te beschikken 
over een afdoende persoonlijke bewapening. Oe overval op de 
wapenhendal WallaiS.1t-1984 in Ma•dorfl kan dan ook 
nauwelijks gemotiveerd zijn door gebrek aan wapens, tenzij het 
voordarecent toegetreden leden, door het niet meer beschikbaar 
zijn van de juiste Informatie (recente arrestaties! onmogelijk is 
geworden om tot het depot· en transportsysteem toegang te 
hebben, of dat men hel door de aanhoudingen bij dergelijke 
depots te riskant vindt om nog van de bestaande (niet ontdektel 
depots gebruik te maken. 
Gelet op het recente toetreden van nieuwe leden die mogelijk 
voor geplande en doelgerichte acties zijn gerecruteerd en gelet 
op de logistieke voorbereidingsfase kan er worden gesprokan 
over een verhoogde dreiging van de zijde van de RAF. 
Het is dan ook te vr11zen dal de RAF in de nabije toekomst 
aanslagen zal uitvoeren. 
Als potentieel doelwit kunnen worden genoemd: 
- representanten van het 'imperialisme' in het bijzonder 
VS·personan en -objacten; 
- het repressieapparaat, polltie en justitie; 
-politici; 
- personen en Instellingen verbonden aan het bedrijfsleven; 
- personen en instellingen verbonden aan de pers; en 
- personen en instelli"!l'n verbonden met Israël of Joodse 
belangenorganisaties. 

2. Opbouw anti-imperia/i$lisch front in de metrOpolen. 

Op 15-11-1884werden er in Berlijn tijdens een demonstratie 
naar aanleiding van de verkielingen in de VS en Nicaragua, 
pemflalten verspreid waarin onder .de kop 'Krleg dem 
imperlllstischen tcj'ieg1 wederom het thema van de opbouw van 
een 'on6-imperialistlch front in de metropolen' wordt behandeld. 
In het pamflet, dat vermoedelijk In RAF-kringen is opgemaakt. 
zijn de sedert jaren diver\18 malen in claimbrieven·en 
oommuniqués uitgewerkte theorieên met betrekking tot de 
opbouw van een anti-imperialistisch front overgenomen. 
De overgebleven leden van de RAF proberen kennelijk, door het 
aanbod aan de ideologisch gelijk9e&temde groeperi"9en de 
gewapende strijd gemeenschappetijk te voeren, verloren terrein 
terug te winnen en zo het eigen rendement te verhogen. 
In hoeverre aan deze oproep tot het verzelfstandigen van 
antl·imperialistische groepen gevolg zal worden ll'geven en of 
deze ontwikkeling in uitbreiding van het aantalairties omgezet 
zal worden,. laat zich nog niet Inschatten. 
Nieuw In het concept is dal het begrip front wordt u~gebreid 
tot West-Europese dimensies. 
Sedert ongeveer april1984jconsplratieve woning 
te ) roept de RAF uitdrukkelijk op tot een 
anti-lmperlallstlscb front in West-Europa. 
Aanganom<tn mag worden dat de RAF alleen of samen met 
ancleren dat front door middel van gewelddaden zal trachten te 
realiseren. 
Dossiernummer 21.1/67.1 
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3. TerTOristische aansisgen contla Franstt eigendommen in 
SpenjtJ. 
/G.R.A.P.O.} 
Op dinsdag, 14-B-111114, werd vlak voor een Frans bankfiliaal in 
Madrid een bom aangetroffen en bijtijds onschadelijk gemaakt. 
Omtrent de samenstelling van de bom Is niets medegedeeld. 
De extreem-linkse groepering G.RAP.O. heelt lich 
verentwoordelijk gesleid voor de bomplaatsing. 
Op woensdag. 15-8-1984, vond een bom&Mplosie plaats bij het 
Franse consuloot in Gijón (noonlwest-Spenje). Tongevolll' van 
de ontploffing ontstond lichte schade aan het gebouw. Er 
deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. 
De verantwoordelijkheid voor de bomaanslag werd eveneens 
opgeëist door de G.RA.P.O. 

Com-r 
Oe terroristische gro-ring G.R.A.P.O. heelt bovenomschreven 
bomaanslagen uitgevoerd uit een oogpunt van solidariteit mat 
de E.T.A. 
De G.RA..P.O., die in het verleden z-eer actief was en daarna 
practisch verdween, trekt thans opnieuw de aandacht. Haar 
hoogste leider, ., die na het uitzitten van een 
gevangenisstraf van zeven jaar begin juni 1984 werd vrijgelaten. 

'""verklaard zijn activiteiten te zullen voortzetten. 
d Spaanse politie schat dat de G.RA.P.O. doordat een aantal 

vroegere topladen in de afgelopen maanden de gevangenis 
hebben verlaten, weer over een 'drietal gewapende 
commando's' beschikt. 
Dossiernummer: 9.003.2B2C/00020 

4. Bomlanslag gericht tegen de allunvenegenwoordiging van 
Citroën in Lssane {provincie Guipuzc011} in de nacht van 12 op 
13-8-1984. 
('Comandos Autónomos Anticapitalistas'J 
In de nacht van zondag 12 op maandeg 13-8·1984 ontplofton 
twee bommen in het gebouw van de alleenvertegenwoordiging 
van Citroën In lasarte. 
Als gevolg van de beide bomexplosies werd zware schade 
aangericht aan het gebouw en vele daarbinnen staande auto's. 
Oe daders, een gewapende man en een jongere vrouw. die na 
het plaatsen van de bommen langs de Cslle Mayor liepen, 
werden door een in burll'r gestoken patrouille van de Guardia 
Civll onderschapt. Direct hierop ontstond er een korte 
schotenwisseli"ll tussen de daders en de Guardia Clvll-leden, 
waarbij één van de daders om het leven kwam. Oe andere 
dader, de jonge vrouw, wist in de duisternis te ontsnappen. 
De gedode dader, genaamd ). bekend els 

'en ',was één van de vooraanslaande 
ders van deComandos Autónomos Anticapitalistas en wordt 

uescbouwd als één van de moordenaarsvan de op 23-2·198418 
San Sebastlén vermoorde socialistische senator, 

{Zie JBT. nr. 84·0611 Btl. onder C1}. 
_ werd er ook van beschuldigd betrokken te zijn 

geweeet bijzeven andere aanatagen. 
Omtrent de samenstelling van de gebruikte explosieven is niets 
bekend gemaakt. 
Douiernummer: 9.003.2B2C/00025 

5. Valstrikbomaanslag gericht regen Guardilt Civil-/eden in 
Alagria dd. 28-9-1984. 
Op vrijdag, 28-9-1984,1egen 00.34 uur, begaf een eenheid van 
de Guardia Civil behorende tol de 'Grupos Acción Ru ral' 
('landelijk Explosievenopruimingsdienst'), bestaande uit een 
sergeant,!We8 korporaals en negen agenten, vanuit Vitoria 
lprovicle Alovol zich per dienstauto naar het dorp Alegria 
(gelegen op circa 50 km ten oosten van de provinciale hoofdstad 
VitoriaJ. om ter plaatse een onderroek in te stellen naar de 
juistheid van een even daarvoor binnengekomen telefonische 
waarschuwing, dal er op bet spoorbaanvak Alegria een bom 
WOl geplaatst. 
Ter plaatee gearriveerd, liepen enkele laden van dele oenheld 
in de richting van de spoorbaan. Toen één van hen In de 
duisternis over een gespannen onzichtbare draad struikelde, 
explodeerde de 'valstrikbom'. 
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Als gevolg van de e•plosie kwamen de serg<~ant en de beide 
korporaals om het leven, terwijl twee agenten gewond raakten, 
van wie er één ernstig. 

Samenatding van da val&trllobom 
Oe bom, van het type boobytrap, was samengesteld u~ 8 of 10 
kilogram Goma-2.· 

Clllim 
Tot op heden heelt geen organioatie rich verantwoordelijk 
gesteld voor de bomaanslag. Afgaanda op de gevolgde modus 
operandus en het gebruikte soort e•ploslaf, moet de aanslag 
worden toegeschreven aan de terroristische organisatie E.T.A. 
Volgens de polltie houdt deze aanslag direct verband mal de 
uitlevering door Frenkrijk op 27·9-1984) van de drie 
E.T.A.-activisten, • · 

Dossiernummer 9.003.2B2C!00026 

8. Moord op de Blls/c/sche pollricus, dr. ~ In 
Bilbao dd. 20·11-1984 {'Grupo Antlterrorista de Libtt,..ción'}. 
In de avonduren van dinsdag, 20.11-1984, werd de kinderarts 

door twee gewapende mannen voor 
de deur van zijn kliniek in Bilbeo neergeschoten, toen hij na 
eonbellen de deur opende. 
De arts werd door vijf kogels in zijn hoofd getroffen en was 
vrijwel op slag dood. 
De daders wisten na hun daad te ontkomen en lieten hun 
vuurwapens. een macbinepistoolen een revolver ven Tsjechisch 
fabrlkeat, achter. 

Claim 
Op dezelfde dag eiste de G(rupo) Ainllterrorista) de Lliberaciónl 
de verantwoordelijkheid op voor de moord op de arts. Sinds 
begin december 1963. toen de groepering werd opgericht, heelt 
de GAL lich verentwoordelijk gesteld voor tien sanslegen op 
Baskiache ETA-leden, wonende in Frans Baskenland. Oe 
aanslag op de kinderer1s was de eerste, die de GAL in 
Spaans-Baskenland pleegde. 

Aclttergnlnd sliiChtolfer 
Oe kinderarts was een politiek leider van de Baskische partij 
Herri Batasuna, de politieke vleugel van de Baskiache 
onfefhankelijkheidsbeweglng E.T.A.-Militar en was tevenslid 
van het autonome pariamem van Spaans·Baskenland. 

AHctlft en -too•r 
Na het bekend worden van het nieuws van de moord op dr. 

zijn aanhangers ven de partij Gerri Batasuna 
in Bilbao de straat opgegaan om te demonstreren. Op tal van 
plaatsen in Bilbeo richtten rij barricades op en k-m het tot 
rellen. Ook braken er gevechten uit tussen demonstranten en 
deelnemers van een rechtse bijeenkomst, ter herdenking van 
de dood van genereel Franco, preeles negen jaar geleden. 
In pol~ieke kringen In Madrid wordt verondersteld. dal de 
moord op de kinderarts een actie was van extreem-recbtll8n om 
de negende sterfdeg van genera el Franco te vieren, of, dat de 
actie was bedoeld om de 118heime onderhandelingacontacten 
tussen de Speanse regering en de E.T.A. te dwarsbomen. 
Premier heelt de aanslag in scherpe 
bewoordingen afll"keurd. HIJ noemde de gebeurtenis 'een 
duidelijke provocatie tegen de politiek van Madrid' en 'een 
bedreiging voor de vrede in Baskenland'. Alle politieke partijen 
in Spanje hebben zich bij de veroordelln11 door premier 
aangesloten. Men toonde zich bezorgd over de repercussies die 
de achletpartij mogelijk kan hebben. 
DOS6iemummer 9.003.282C!00022 

7. Poging tot moord op generaol . in het centlum 
van Madrid dd. 2f.11-1984. 
In de ochtanduren van woensdag, 21-11·t984, werd in hel 
centrum van Madrid een aansla11 gepleegd op Generaal 
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3. lnvrijh#lidstemng van 

Op 2-11-11NM omstreeks 9.00 uur werd • 
, uit detentie ontslagen. Het 

laatste deel van haar gevangenisstraf had zij doorgebracht in 
de Berlijnse Moabit-gevangenis. 

werd op 5-5·1980 aangehouden in een 
conspiratieve woning in ·• Tegelijk met 
haar werden destijds aangehouden: 

Op 26-4-1982 werd door de eerste strafkamer 
van het gerechtshof in Berlijn ter zake van het ondersteunen 
van een terroristische vereniging (RAF) tot vier en een half jaar 
gevangenisstraf veroordeeld. 
Dassiernummer 9.007.218ZC/D1 

4. 1 op vrije vosten. 

Op 3-12·1884tegen 9.00 uur is 
, uit de gevangenis van Bielefeld ontslagen. 

was op 31-3-1977 in Zweden aangehouden In verband 
met de plannen om , voormalig minister in 
het Zweedse kabinet die tijdens haar ambtsperiode 
verantwoordelijk was voor de uitlevering van de daders van de 
oezetting van de Westduitse ambassade in Stockholm aan de 
BRD, te ontvoeren. Op3-4-1977 werd aan de Westduitse 
autoriteiten overgedragen. 
Op 10-2-1981 werd hij door de zesde strafkamer van het 
Ober1andesgericht in Düsseldorf ter zake ven het overtreden 
van art. 129 a van het Westduitse wetboek van strafrecht 
(lidmaatschap terroristische vereniging) veroordeeld tot 11 jaar 
en zes maanden gevangenisstraf. behoorde tot de 
'Beweging van de 2e juni' en maakte deel uit van de groep rond 

Dossiernummer 9.007.21BZC/D13 

D. Fran•Terrorilme 
Bom•ansl8gen op militaire objecum. (Actlon Directe.} 
Op 20-10.1984 wefd in Parijs}Montrouge een bomaanslag 
gepleegd op een firma die instrumenten voor vtiegtuigen 
vervaardigt. Door de explosie raaitten drie personen gewond en 
ontstond er aanzienlijke schade. 
Op 21·10-1984werd in Parijs/St.Cloudeen bomaanslag 
gepleegd op een firma die zich bezig houdt met de fabricage 
van gevechtsvliegtuigen. · 
Ook hier ontstond aanzienlijke schade. 
Deze aanslag werd geclaimd door de extreem lintse organisatie 
'Action Directe' în telefoontjes aan de politie en het persbureau 
AFP. 
Bij de aanslag in Montrou~ brachten de daders leuzen aan die 
duiden op een daderschafl:4'an eveneens' Action Directe'. 
Action Directe pleegde het' afgelopen jaar ze& soortgelijke 
aanslage11: , 
13-7·1984 bomaanslag op hetgebouw van het Atlantisch 
Instituut voor International& aangelegenheden. (JBT 84-oB Btl 
Cf}. 
13-7·1984 bomaanslag op het gebouw van de Franse marine 
(idem/. 
15-7-1984 bomaanslag op het gebouw van het mini$terie van 
industrie (idem). 
3-8-1984 bomaanslag op het gebouw van het Europese 
Ruimtevaartçentrum (ESA) {JBT 84-09 Btl EJ). 
20..S-1984 bomaanslag op de lsraêfisc:he Leuml-bant, waarvoor 
de verantwoordelijkheid pas na enige tijd werd opgeëist (JBT 
84-11 Btl 81) 
23-8-1984 poging tot bomaanslag op het gebouw van de West 
Europese Unie (JBT 84-10 Btl C1) 
DasBiernummer 9.003.28ZC/02 

E. PalestiJns terroristne 
1. Poging tot moord op Hn UbaMse stsat$burger te Msdrid 
d.d. 3-11-1984. 
Op zaterdag, 3-11-1984 werd in Madrid de Libanese staatsburger 

, door een gewapende man 
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neergeschoten. De dader vuurde twee schoten op het slachtoffer 
uit een pistool merk SIG SAER kaliber 9 mm., dat was voorzien 
van een geluiddemper. 
E. V. Assad Awad kreeg een schotwond in de schouder en werd 
daarbij twaar gewond. 
Enige tijd later hield de politie een verdachte Palestijn aan. Oe 
aangehoudene was in het bezit van een vervalst Marokkaans 
paspoort en gaf op genaamd te zijn • afkomatig 
uit de Gaza-strook. 
Hij verklaarde lid van de Palestijnse Bevrijdings-organisatie 
(P.L.O.) te zijn. 
Het motief voor de aanslag is niet bekend; 
De aanslag is de vierde actie op arabieren in Spanje sedert 
augustua 1984. 
Dassiernummer 27.01148.1 

2. BomtJanslag gericht tegen de Koewsitse smbsssade in 
West-Beiroetd.d. 16-11-1984. 
{'OrgsnisstiB v.d. 17e september voor de Verdediging van de 
PsltJstljnen '}. 
In de avonduren van vrijdag, 16-11·1984, deed zich eeri • 
bomexplosie voor bij de Koeweitse ambassade in West-Beiroet. 
Het gebouw dat op het tijdstip ven de ontploffing leeg was, liep 
materiële schade op. . 
Omtrent de identiteit van de bomtegger{sl, alsmede over dè . 
samenstelling van het gebruikte explosief, zijn geen gegevens 
bekend. 
In een telefoongesprek aan een niet bij name genoemd 
buitenlands persbureau, stelde de tot dusverre onbekende 
'ORGANISATIE VAN DE 17e SEPTEMBER VOOR OE 
VERDEDIGING VAN DE PALESTIJNEN' zich verantwoordelijk 
voor de aanslag. 
Omtrent het motief voor de aanslag werd niets gezegd. 
Dossiernummer 27.0/147. 1 

3. MoorfJ op ds Jordssnse smbassadeur, . te 
Boekarest (RoemeniiJ) d.d. 4-12-1984. 
(Bisck September Organization) 
In de morgenuren van dinsdag, 4·12-1984, werd voor het Hotel 
'BU<:aresti' in het centrum van Boekarest (Roemenii}, de 
Jordaanse ambassadeur, toen hij het hotel 
verliet, door een gewapende man neergeschoten. 
De diplomaat werd door verscheidene kogels getroffen en 
overleed kort daarop. 
De dader werd na zijn daad aangehouden nabij de plaats des 
misdrllfs. Het betreft de Palestijnse student, . I 

• (Westelijke Jordaanoever), 
houder van een in Boekal'8$t uitgereikt Jordaans paspoort .. 
Betrokkene studeert bouwkunde aan de universi1Bit in de · 
Roemeense hoofdstad. Over het bij de aanslag gebruikte 
wurwapen zijn geen gegevens betend gemaald. 

Claim 
In een anoniem telefoontje zei een Arebiadt sprekende man dat 
de Palestijnse guerrillabeweging 'Biack September' zich 
verantwoordetijk stelde voor de moord op de Jordaanse 
diplomaat en vervolgde door te zeggen: 'De orgtmisatie van de 
'Bisdc September' bevetttigt dat her haar revolutionaire activiteit 
heeft hervat; zij was in staat het doodvonnis tegen genHUl 

~ arnJnsssderaMJ wn het Jordaanse regime In 
Boekarest, uit te voeren.' 
De anonieme beller viel zowel de regering van Koning Huaaein 
van Jordanii! aan als de voorritter van de P.L.O .• Vaaser Arafat. 
Hij sprak over een 'revisionistische AnJbische slflanti8, die sr op 
uit Is de Palestijnse zaak te liquideren' en had het voorts over 
de 'smerige samenzwerlngsrol die wordt ge~~eld door het 
regime it1 Ammt~n' en 'het ve"BcJ.rlijke leidenehap wm Arllfst~ 
Oe Zwarte September heeft haar activiteit hervat 'om iedBr llf te 
schriklcsn die de neiging zou hebben te sporten met cJ. heiHge 
za ale van ons volk, en om isder Bi tri schrileken die denkt dat hun 
verraad ongestraft zsl blijven', aldus de anonieme beller. 
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Eerdere 41diea 
De 'Bleek September Organisation' ontstond nadat het Jordaanse 
leger in september 1970 op gewelddadige wijze een eind 
maakte aan de gewapende aanwezigheid van Palestijnen in 
Jordanië. 
De eerste actie van de beweging was de moord op de Jordaanse 
premier in Cairo in 1971. Voorts werd door de 
beweging de verantwoordelijkheid opgeëist voor enkele 
aanslagen, onder andere de aanslag tijdens de Olympische 
Spelen van september 1972 in München, waarbij elf Israëlische 
atleten omkwamen .. 

c:ommentar 
Ruim een week eerder deelden elf door Syrië gesteunde 
Palestijnse en Jordaanse oppositiegroeperingen In Damascus 
mee, een 'nieuw front' te hebben gevormd met het doel het 
bewind van Koning Hussein van Jordanië omver te werpen. 
Dossiernummer 9.003.2 BZC/01 

F. Sp~ terrorisme 

1. Terroristische aanslagen over hst tijdvak 1-8·1984 t/m 
31-12·1984. 
Sedert 7-8-1984 werden de volgende aanslagen gepleegd, die 
alle aan de E.T.A.-Militar worden toegeschreven. 
1. 07-08·1984. Oyarzun, schietpartij tussen 2 ETA-leden en de 
Spaanse politie. Hierbij kwam een ETA-lid om het leven. Twee 
politiemannen en een ETA-lid raakten gewond. 
2. 17-08-1984. Salines, bom ontmanteld die voor het kantoor 
van de partij' Alianza Popular' was geplutst. 
3. 19-08-1984. las Arenas (provincie Vizcaya}, aanslag gericht 
tegen een kazerne van de Guardia Civil, waarbij 2 politiemannen 
en een 9-jarlg meisje gewond raakten. 
4. 19-08-1984. Bilbao, bomexplosie tengevolge waarvan een 
politieman en een grijsaard omkwamen. 
5. 24-08-1984. Pamplona, bomexplosie in een bar waarbij 
aanzienlijke schacle werd veroorzaakt. Er vielen geen slachtoffers.. 
6. 29 op 30-08-1984. Renteria, overval op een niet nader 
aangeduide bankinstelling. Bijzonderheden onbekend. 
7. 04-1(}-1984. Bilbao, bomaanslag op een gebouw van de 
Nationale Telefoonmaatschappij. Hierbij raakte een portier 
gewond, terwijl het gebouw zware schade opsliep. 
8. 17-1(}-1984. Renteria, moord op een geuniformeerde 
politieman. 
9. 14-11·1984. Behobia (Frans-Spaanse grensplaats), moord op 
de Fransman tijdens een bezoek aan een 
restaurant. Volgens een woordvoerder van de politie was het 

r-- slachtoffer lid van de extreem-rechtse groepering 'Gtupos 
Antiterrorista de liberación'. 
10. 18-11·1984. Bilbao, bom ontploft voor een gesloten bar 
gedurende de nachtelijke uren. Hierbij vielen drie gewonden, 
terwijl aanzienlijke schade werd veroorzaakt. 
Een tweede bom, geplaatst bij een ander etablissement in 
dezeffde straat, kon na ontvangst van een anonieme telefonische 
aankondiging van de ET A tijdig worden onschadelijk gemaakt. 
In dezelfde nacht werd voor een kantoorgebouw van het 
Amerikaanse computerbedrijf I.B.M. een bom ontstoken. 
Bijzonderheden ontbreken. 
11. 23-11· 1984. I run, aanslag op een politieauto op een autoweg 
vlak bij de Frans-Spaanse grens. De daders, twee gemaskerde 
mannen wierpen een handgranaat en vuurden vervolgens 
v81'scheidene sdloten af op het voertuig. Bij de aanslag werd 
een politieman gedood en twee anderen gewond. 
12. 03-12·1984. Spaans-Baskenland, lieden van de Guardia 
Civil raakten gewond, toen er onder hun dienstauto een bom 
explodeerde. 
13. 07·12-1984. Galdácano (provincie Vizcaya), bomaanslag op 
een militair konvooi. waarbij een luitenant, een onder-luitenant 
en een legerkot omkwamen en zeker 11 militairen gewond 
raakten. Een uit 25 kilogram explosieven vervaardigde bom, 
welke was verborgen In een gestolen pel'$0nenauto die langs 
de weg was geparkeerd, kwam tot ontploffing toen het militaire 
konvooi, bestaande uittwee jeeps en een vrachtauto, passeerden. 

Bijzondere Zaken Centrale januari 1985, no. 1 

14. 11 op 12-12-1984. Autoweg nr. 1 tussen de plaatsen 
lsasondo en Toloss (provincie GuipiJzcoa), beschieting van een 
auto met een Frans nummerbord, waarbij de autobestuurder 
gewond raakte. De auto vertoonde ongeveer 15 inslagen, 
afkomstig van patronen kaliber 9 mm Parabellum. 
In dit overzicht zijn niet opgenomen, de aanslagen waarover 
elders in dit JBT verslag is gedaan. 
Dossiernummer 9.003.2 BZC/00024 

2. Terroristische aanslagen op Franse doelen in Spanje gepleegd 
in de psriode van 1-7-1984 t/m 37-12-1984. ('E. T .A.-Militar'} 
Naar aanleiding van de C>p 14-6-1984 plaatsgevonden 
onderhandelingen tussen Spanje en Frankrijk, hetgeen geleid 
heeft tot een samenwerkingsaccoord ter bestrijding van het 
ETA-terrorisme tussen beide landen, de toenemende druk van 
de Franse politie op de in Frans-Baskenland woonachtige 
Spaanse-Basken en de op 24-9·1984 genomen rechterlijke 
beslissing van de Franse Raad van State tot uitlevering van drie 
ETA-activisten aan Spanje, zijn in verslagperiode onderstaande 
ETA-acties gepleegd tegen Franse doelen in Spanje. 
13-07-1984. Barcelona, bom anpioft bij de ingang van de 
Banqua Crédit lyonnais, waarbij 2 personen gewond raakten. 
18-07-1984. Alsasua (Spaans-Baskenland), Franse personenauto 
in btand gestoken. r 
29-07-1984. Renteria, benzinebom gegooid naar een Renault 
autoshowroom. Omtrent de aangerichte schade is niets 
bekend. 
07-()8..1984. Vitoria, benzinebom gegooid in een showroom van 
een Frans automerk. Schade onbekend. 
09-08-1984. San Sebastián, bomaanslagen op twee Citroën 
autoshowrooms. Er werd aanzienlijke schade aangericht. 
10-08-1984. San Sebastián, een Franse personenauto en een 
bus in brand gestoken. 
10-08-1984. Bilbao, bomaanslag op een Franse bank en een 
showroom van het Franse automerk Renault. Hierbij vielen 8 
gewonden. Omtrent de aangerichte schade is niets 
bekendgemaakt. 
14-08-1984. Barcelona, Madrid, Grenada, bomaanslag op vier 
showrooms van Franse automerken. Er werd aanzienlijke 
schade aangericht 
15-08· 1984. Bilbao, bomaanslag op een Talbot autoshowroom. 
Hierbij raakten 2 personen gewond. 
15-08·1984. La Coruna, bomaanslag op een Frans bankfiliaal. 
De bank liep zware schade op. 
15-08-1984. Majadahonda, bomexplosie bij een Talbot 
autoshowroom, waarbij schade werd veroorzaakt. 
16-08-1984. San Sebastián, een Franse auto in brand gestoken. 
29op 30.()8-1984. Usurbil (Spaans-Baskenland), een Franse 1 
tractor-trailer in brand gestoken. 
30-08-1984. Bitbao, bomaanslag op een Peugeot-Talbot 
autoshowroom. Het gebouw werd zwaar beschadigd en tien 
auto's werden verwoest. 
14..()9-1984. San Sebastiiln, bomaanslag gericht tegen een 
Renault autoshowroom. Bij de aanslag werd een politieman 
gewond. Tien auto's werden verwoest. 
15-11-1984. lrun, beschieting van twee Franse vrachtauto's, 
Nadere bijzonderheden ontbreken. 
15-11·1984, Vitoria, bomaanslag op een showroom van een 
Frans automerk. De aangerichte schade is onbekend. 
16-11-1984. Ejea de los Caballeros (gelegen nabij Zaragoza). 
bomaanslag gericht tegen een Frans warenhuis. Nadere 
bijzonderheden ontbreken. 
23-11·1984. Vitoria, bomexplosies in twee Franse 
levensmiddelenwinkels, waarbij 3 personen gewond raakten. 
De aangerichte schade is groot. 
11- 12· 1984. Tolosa, beschieting van een Franse vrachtwagen in 
de nachtelijke uren. De chauffeur raakte daarbij lichtgewond. 
Behoudens de hierboven vermelde ETA-acties. werden er uit 
wraak voor de veranderde Franse houding nog tientallen 
Franse auto's in verschillende delen van Spanje, maar ook in 
Frans-Baskenland in brand gestoken door sympathisanten van 
deE.T.A. 
Dossieroommer 9.003.2B2C!()(J()21 
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