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1. Bof1!11•ns/~n ~richt tegen drie U/nnese l»rlksn in S.iroet 
d.d. 2-2-1985 
('AL JIHAD AL ISLAMIJAH'I 

Op zaterdag, 2-2-1185, omstreeks 12.45 uur, kwamen in het 
westelijk stadsdeel van Beiroet, drie of vier lichte bommen tot 
ontploffing voor de bijkantoren van drie Libanese banken, te 
weten de 'Capita! Trust Bank', de 'Sa radar Bank' en de 'Universa! 
Bank'. 
Als gavolg van de bomaanslagen raakten vier voetgangers 
g-ond. 
Over de aangerichte schade aan da drie banken is niets bekend 
gemaakt. 
Evenmin zijn bijzonderheden bekend inzake de samenstelling 
van da gebruikte bommen. 

et.lm 
In een telefoontje aan de Libanese krant 'As Safir', eiste de 
organisatie 'Al Jihad Allslamijah' de verantwoordelijkheld op 
100r de bomaanslagen. Oe onbekende beller, die zei te spreken 
namens genoemde organisatie, veridaarde dat het om een 
'leetete waai9Chuwing' ging tegen hen die 'speculeren met de 
dollar' tegen het Libanese pond. 

Cammentau 
Volgens de Libanese media hebben de Libanese autoriteiten 
kort geladen bij enkele banken een onderzoek ingesteld naar 
'speculatie in veluta die de positie van het Libanese pond 
ondermij nr. en de ontboden vertegenwoordigers van dia 
banken verzocht Inlichtingen te geven over de dramatische val 
van hun munt-eenheid. 
In de Libanese pers werd geeproken over 'manipulatie' van de 
Libanese munt en het opzettelijk veroorzaken van r..,.,ssie. 

Oossiernummer: 9.f)03.2B2C/00132 

2. A8nhouding van een Arabier met aan kofferbom op de 
luchfllllven van Fr11nkfurt!Main d.d. 19-2·1986 

Op dinsdag, 11-2·1•. te 12.03 uur, arriveerde vanuit Damascus 
(Syrië) op de luchthaven van Frenkfurt/Main een lijnvliegtuig 
van de Westduitse luchtvaartmaatschappij 'Lufthansa' met 
vluchtnummer LH 629. 
Tijdans controle van de met dit vliegtuig aangevoerde 
paasegiersbagage, werden in een koffer en een kartonnen doos 
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tesemen ongaveer 10 kilogram springstof alsmade twee 
ontstekers zonder batterijen aangetroffen en vailiggesteld. 
Naar aanleiding van dieze vondst werd terstond OYergegaan tot 
de aanhouding van de eigenaar, ean Arabier, die bij zijn 
arrestatie in het bezit waa van onderstaande paspoorten: 
·a. een Marokkaans paspoort nr.183418, gesteld op naam van _____ _;,.,._ 

Vll<hoor 
Tijdens hel verhoor gaf hljle kennen, dat hij de koffer en de 
kartonnen doos, drie of vier dagen geledan uit handen had 
gekregen ven in Damascus met het verzoek daze 
naar·Madrid te brengen. Voor het bezorgen daarvan had hij 
$1500 gekregen. 
Hij verktaarde del hij van plan was om op de dag van zijn 
aanhouding, te 13.25 uur via Genève naar Barcelona te vliegen. 
en dat hij niets van de inhoud van zowel die koffer als da 
kartonnen doos geweten had. 
Over zijn ware identiteit verklaarde hij dat het onder b vermelde 
doc~ment hem rechtmatig was toegekend en dat de daarin 
voorkomende persoonsgegevens juist zijn. 
Het ondef a genoemde paspoort had hij van zijn opdrachtgever, 

, ontvangen. Oaze had daaruit zijn foto verwijderd en 
deze vervolgens voorzien van zijn foto. 

is volgenszijn zeggeneen Soenn~lsche 
moslem. 

Samenetelllng aanvetrotr.n explosln.,.: 
1. In de veiliggestelde koffer werd een crème-doos 'Crème 21', 
mat een Inhoud van circa 250 kubieke centimeter, gevonden. In 
deze doos bevonden zich llén tijdvertragings-lnrichting, twee 
elektrische ontstekingsmechanismen met elektrische 
aansluitingen en een hoeveelheid 'witte lmeadbans massa', 
verpakt in folie en afgedekt met een hoeveelheld crème. 
1.1. Bij de tijdvertragings-inrichting handelt het om een 
l.C.-tijdbouwstaan met een nauwkeurige vertragingstijd van 180 
minuten. Oaze 'bouwsteen' was meteen zwartekleur overtrokten 
en met wit kleefband omwikkeld. Op de buitenkant ervan was 
het getal180 eigenhandig aangebrecht. 
1.2. Op die tijdbouwsteen waren twee elektrische 
ontatekingsmechani$men perallel ae~toten. Het gaat hier om 
aluminiumkapsels van hel type 'BRISKA' (afiMtingen: 34,5 
m.m. m8t een diamewr v•n 6,4 m.m./ met twee gele 
metaaldraden. 
1.3. Op deze bouwsteen wanen tevens een tweetal 
aanvoerdradan. waar aan het einde ervan zich een 

llecMrche lotfO<mlllle Bulletin - CRI 



batterij·eansluiting voor""" 9-volts transistorbatterij bevond, 
aangftloten. Een bijbehorende (9-V)batterij ontbrak evenwel. 
1.4. Bij de 'witte kneedbare maa111' gaat het om 70 gram 
springstof op basis van Hoxogeen (RDX). 
1.5. Oe voorwerpen genoemd onder 1.1 en 1.3. beschrijven een 
niet conventionele tijdsvertraging- e.n een in werking tredend 
mechanisme, met dien verstande. dat bij het aanidemmen van 
een batterij deze bedrijfskioer is. 

2. In de eveneens veiliggestelde kartonnen doos werden twee 
geprepareerde· 5 kilo metalen blikken gevonden. 
2.1. Op het cilindervormig gedeeke van beide blikken was een 
etiket met het opschrift 'Per~ikvruchten' aangebracht Het etiket 
laat gemakkelijk los. Onder elk etiket dat was geplakt, in het 
mldden van het blik. bevond zich een 'soort banderol' van 
kleefband. 
2.2. In het midden van de met het banderol beplakte 
cilindervormig gedeette van beide bewaarplaatsen, wes een 
'opening' (soort venster) gesneden. 
2.3. Na opening van beide blikken, bleken deze een roodachtige
en een wkte kneedbare maasa (pasta) te bevatten. Deze pasta 
was gedeeltelijk verdeeld in kunetstollen-lussen van 
verschillende grootte on -icht. en waovoor het overige deel 
onverpakt. 
Aan de hand van onderzoeken kan worden aangenomen, dat 
het bij de 'wkte massa' handelt om &J>I'ingstol op basis van 
'HEXOGEEN' ('R.D.X.'), terwijl het bij de 'roodachtige meosa' 
gaat om springstof op basis van 
'PENTAEAYTHRIT-TETRANITRAAT' ('PETN'J. 
Belde kunnen beschouwd worden els 'hoogwaardige e.plosieve 
stoffen', die normaliter gebruikt worden voor militaire 
doelel nden. 
2.4. Het gewicht van de blikvullingen bedraagt 111Spactievelljk 
4850 en 5020 gram. 

3. Afgezien van het ontbreken ven een (9-Voltslbatterij, vertonen 
de veiliggeSlelde voorwerpen lesamen een 'bedrijfsklare bom' 
met een niet onbelangrijke explosieve kracht. 

Dossiernummer: 9.003.282C/00074 

3. Poging tr>t moord op de voormalige ambaspdeur van Libi~ 
in Oostenrijk, ~ re Wenen d.d. 
28-2-1985 

Op donderdag, 28-Z-198$, werd de voormalige ambassadeur 
van liblê in Wenen (Oostenrijk), , 
door onbekenden neergeschoten en daarbij ernstig gewond. 
De aanslag vond plaets voor zijn gewezen residentiewoning in 
de wijk Dobling te Wenen, kort nadat hij deze venaten had. De 
dader•, twee mannen~ schoten ten minste twee kogels op hem 
af. 
Na de moordpoginv vluchtte één van de daders te voet. terwijl 
de ande111 in oen auto wegkwam. 
Op de plaetsdes mlsdrijls werden drie verschoten patroonhulzen 
gevonden. 
Niemand heelt zich verantwoordelijk gesteld voor de aanslag, 
maar aangenomen mag worden dat deze het wark was van een 
Ublsch moordcommando. 

Achtergrond olld~eur 
De oud-ambassadeur behoorde met de hu idlge Libische leider 
kolonel M. Ghadafi.tot de groep officieren, die op 1-9-1969 
Koning ldris van Libië van de troon stootte en de macht greep. 

nam na de afschaHing van de monarchie 
zitting In de regerende revolutionaire reod. In 1971 werd hij 
ambassadeur in Wenen 1011980. In dat jaer werd hij van zijn 
functie ontheven, toen hij geen gevolg gat aan een OJ>I'Oep naar 
U biê terug te keren. Sindsdien staat i bekand als een 
tegenstander van de Libische leider. 

Dossiernummer: 9.003.282C/00131 

) 
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4. Moord op de nst~tenr-currureet srtachi vsn de trasm 
ambasude in Kuweit, •. en dlmts zoon 

i, in KlJweit d.d. 7-3-1985 

In de ochtenduren van vrijdag, 1·3-19115, werd In Kuweil de 
Iraakse assistent-cu~urele attaché aan de ambassade van Irak, 

, en dN!ns zoon , in hun woning 
doodgeschoten door vier gewapende mannen. 

echtgenote wist ongezien in een 
gereedstaande auto te vluchten. 
Omtrent de daders en hun motief voor het vermoorden van de 
diplomaat en zijn zoon, zijn geen bijzonderheden 
bekendgemaakt. 

Dossiernummer: 9.003.282C!IXJ136 

5. Aanhouding van een A rtlbier met bomkoffer op de luchthsven 
van Frankfurt d.d. 7-71-1984 

Op woensdag, 7·11·1984, arriveerde een vliegtuig van de 
Westduitse luchtvaartmaatschappij 'Lufthansa' met vluchtnr. 
613, vanuit Demaecus (Syrië) op de luchthaven van Frankfurt. 
Tijdens een controle van de passagiersbagage, werden twee · 
koffers met een dubbele bodem ontdekt. In één van deze 
kolfers was ongeveer 3 kilogram 'Hexogeen-apringstof' verstopt, 
terwijl in de dubbele bodem van de andere koffer enkele sporen 
van hetzeHde soort springstof kon worden geconstateerd. 
Op grond van deze ontdekking werden belde koHers 
veiliggesteld. 
De eigenaar van de koffers identificeerde rich met een Tunesisch 
paspoort nr. B 111qJI, elgegeven op 24·9·1980te Tunis, 
gesteld OP naam 

Aanhouding 
Naar aanleiding van deze vondst werd de eigenaar van de 
koffers op 11-11-t984 voor de Rechter van Instructie geleid en 
bevindt zich in voorlopige hechtenis. 

ldentiteibvaatstelllng 
Uit een in Tunis ingesteld onderzoek naar de echtheld van het 
reisdocument is geblelten, dat het hier om een vervalsing gaat. 
In verband met deze vutstelllng, gal hij te kannen, 
dat hij een lraansa staatsburger is, en dat zijn echte 
naam luidt: 

Zijn ware identiteit kon tot op heden niet worden vastgesteld. 

ve,._r 

Tijdens het hem algenomen -hoor verklaarde , dat 
hl) enkele dagen voor zijn vertrek, beide koffers gekocht had 
van een onbekende sireethandelaar in Damascus, en dat hij 
niets wist van de aanwezigheid van de apringetof. Hij 
voegde er aan toe, dal hij op 8-11-1984 els toeristvanuit 
Frankfurt naar Athene /Grieken/end) had willen afreizen. Hij was 
op het moment van zijn aanhouding in het bezit van een ticket 
voor de vliegreis Frankfurt-Athene. 

Dossiernummer: 9.003.282C/O/XJ82 

I. Ontvoering van de directeur van het Franse Cullurele 
Centrum. te Tripoli (LitJ.non) In 
de nacht van zondlig 24-3-1985, op ma~~ndsg 25-3-1985 
('Gewapende LitJ.nese Revolutionaire Fractie') 

In de nacht van 24 op 25-3-19115, werd de dinacteur van het 
Franse Culturele Centrum, , in de 
noordlibanese hevenplaatt Tripoli, door een onbekend aantal 
gewapende personen ontvoerd. 
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Ten gevolge van de be5chieting raakten vier agenten gewond, 
terwijl één van de twee politie-auto's door drie kogels schade 
opliep aan de voorzijde en in de flank. 

Claim 
In een telefoontje aan de pars eiste de ETA Mllltar de 
verantwoorde4ijkheld op voor de aanslag. 
Omtrent de bij de beschieting gebruikte vuurwapens is niets 
bekendgemaakt. 
U~ het onderzoek is naar voren gekomen, dat de door de 
terroristen gebruikte personenauto kort tevoren gestolen was. 
Daartoe hadden zij onder bedreiging van een pistool. de 
eigenaar gedwongen tot afgifte daarvan en hem vervolgens 
aan een boom gebonden In een bos in de omgeving van 
Hernanl (prov. Guiplizcoa). 

Doniernummer: 9.003.282C/00079 

•· Moord op de eigenaar van een sleepvaartbedrijf In Ssn 
SetJ.stlán d.d. 26-2-1985 
(Verm. ETA Mi/itar) 

'Jp dinsdag, 21-2·11115, werd in een niet nader aangeduide 
snackbar in San Sebastián (prov. Gulpt)zcoa) de _ 

, eigenaar van een sleepvaartbedrijf door een onbekende 
jongeman doodgeschoten, terwijl hij aldaar aan het eten was. 
Het slachtoffer werd van korte alstand in het hoofd geschoten. 

Bijzond•• Zaken Cenlnlle mei 1985, no. 5 

Na zijn daad vluchtte de schutter op een motorfiets, die door 
een metgezel bestuurd werd. 
Niemand heelt zich voor de moord op de zakenman 
verantwoordelijk gesteld, maar de Spaanse politie heeft 
aanwijzingen dat die het werk is van de ETA Mil~ar. Nadere 
gegevens ontbreken. 

Dossiernummer: 9.003.282C/IXJ128 

5. Aanhouding van twee ETA Militar-leden in een bultenwijk 
van Madrid d.d. 12-3-1985 

Op dinsdag, 12-J-11185, in de avonduren, werden in een 
buitenwijk ven Madrid twee leden van de Baskische 
afscheidingsbeweging, ETA aangehouden. 
Volgens de Spaanse polltie behoren de niet bij naam genoemde 
arrestanten tot het 'Commando Madrid' van de ETA Militar. 

Verdenking 
Het 'Commando Madrid' wordt verdacht van moordaanslagen 
op onder andere de algemeen-directeur van de 'Banco Central', 

•. op 19·2-1985 in het centrum van 
Madrid. 

Dossiernummer: 9.003.282C/00129. 
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vorm van een stupa. een vroeger boeddhistisch grefmonument 
dat later het symbool werd van het leven an de kosmos. De 
tempel staat niet los, maar bekleedt een heuvel die terrasvormig 
werd afgeplat. 
Door de eauwen heen was van de reliêls echter weinig meer te 
zien doordat de tempel door opeenvolgende 
vulkaanuitbarstingen en andere natuurverschijnselen bedekt 
werd door een dikke laag as, mos. schimmel en planten. 
In het jaar 1907 werd onder Nederlandse leiding een aanvang 
gemaakt met de eerste restauratie, die vier jaar zou duren. 
Na een grondige rest$uratle die op 17-8-1970 begon, werd in 
1983 de tempel weer opengesteld voor het publiek. 

RHctie en commentaar 
President Suharto veroordeelde de eenslag als het werk van 
'mensen dia geen nationale trots hebben', gezien het feit dat de 
Borobudur een nationaal en zetfa internationaal monument is. 
In eon televisietoespraak ter gelegenheid van Nieuwjaar had 
het Indonesische staatshoofd zich al bezorgd getoond over de 
gewelddadigheden, die in 1984 in Indonesië hebben 
plaetsgevonden. 
De president voegde er nog aan toe, dat de daders wellicht 
fanatieke moslims zijn die politieke instabilite~ in Indonesië 
rouden willen u~lokken. 
De Minister van CUltuur en Onderwijs, 
waarschuwde de media 'geen verbend te leggen tussen de 
aanslag op het tempelcampleK en enige religieuze groepering'. 
De militaire garnizoenscommandant van Midden-Java zei dat 
de aanslag het werk is geweest van 'beroepsmensen'. 

Dossiernummer: 9.003.282C/00105 

J. Sp•ns terrorllm• 

1. Aanrr6ffen van een belangrijke wapenopslagplaats van de 
C.A. A. In Tarnos (Zuidwest-Frankrijk) in de nacht van 7 op 
8-2-1985 

In de nacht van donderdag, 7-2-1185, op vrijdag 8-2-1985, werd 
in de duinen bij Ternos (zuidwest-frankrijk), bij toeval een 
belangrijke wapenopslagplaats ontdekt. 
De ontdekking vond plaats, toen een politie-eenheid een groep 
'parachutisten', die een nachtelijke oefening hield in de duinen 
observeerde en vervolgens constateerde dat twee of drie 
mannen een luik in het struikgewas openden en met wapens 
naar boven kwamen. 
Toen de mannen bemerkten dat ze ontdekt waren, namen zij de 
benen. 
In de 'geheime bergplaats' werden onder meer 
mitrailie~rpistolen, geweren en explosieven aangetroffen en 
veiliggesteld. 
Men vermoed dat ~et hier om een wapenarsenaal ging van de 
'Commandoe Autónomos Antica~alistas' de 
'Anti-Kapltallstleche Autonome Commando's'), een 
afgescheiden vleugel van de E. T.A. 

Dossiernummer: 9.003.282C/00133 

2. Moord op de Algerneen..<firBCteur van de 'Banco Cenrral', 
te Madrid d.d. 19-2-1985. (ETA 

Mifitar) 

In de ochtenduren van dinsdag, 19-Z-111811, werd te Madrid een 
aanslag gepleegd op het leven van de algemeen-directeur van 
de Banco Central, toen hij de 
naast zijn woning gelegen ondergrondse garage betrad om zijn 
auto te gebruiken. De daders. vier in aantal, hedden zich met 
vervalste politiepapieren de toegang verschaft tot de woning, 
vervolgens de conciërge en de chauffeur van de directeur 
overmeesterd en opgeililoten in een toilet. Hierna begaven de 
daders zich naar de garage en schoten · neer 
toen hij de garage binnenkwam. 

) 
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Hij werd in nek en hoofd getroffen en was op slag dood. De 
daders ontkwamen in een gereedstaande auto. 

Munitie 
Ter plaatse vond de politie een aantal hulzen van het soort 
munitie dat bij de ETA Militar wordt gebruikt. 

Clllm 
De ET A Militar stelde zich de volgende dag (20.2-1985) 
verentwoordelijk voor de moord op de algemeen-directeur. In 
een ET A-mededeling een persorganen In Spaans-Baskenland 
werd verklaard: 'Wij hebben een slag toegebracht aan het 
staatsapparaat. waarvan de bank een van de pijlers is'. 

KenneliJke ontvoering? 
De vier daders bedlenden zich van politie-Identiteitsbewijzen 
van een soort dat reeds verouderd is en slaagden er niet in de 
conciërge, noch de chauffeur van de di reeleur te overtuigen, 
waarna rij hen in het toilet opsloten. 
Alles wijst erop, dat de daders ·wilden 
ontvoeren wanneer hij bij zijn auto arriv-de, en dat hij zich 
daartegen heelt verzet. 
Het slachtoffer was de tweede rnan van de grootste Spaanse 
handelsbenk, de Banço Cent ral, na de president-directeur, 

Aanhouding 
Tot dusverre heelt de Spaanse politie éé.llarrestatie verricht. 
Het betrelt ""1tlie vermoedelijk tot 
de ETA behoort. In april 1984 wezen de ~ranse autoritehen hem 
uit naar Venezuela. 

W_...,oost 
Bij huiszoekingen in twee appartementen, die als schuilplaats 
diende voor leden van het 'Commando Madrid' van de ETA 
Militar, werden mitrailleurs, pistolen, munitie, explosieven en 
vervalste documenten aangetroffen en inbeslaggenomen. 
Via kranten an televisie zijn foto's verspreid van vier leden die 
tot het zgn. 'Commando Madrid' worden gerekend. Onder hen 

.
bevinden zich een vrouw en de reedtlang gezochte 

alias ~ Hij wordt beschouwd als 
één van de kopstukken van de ETA en wordt bovendien 
verdacht van de aanslag op generaal :op 
21-11-1984 in Madrid. 

RevolutiOnaire b ......... g 
Mede als gevolg van de recente arrestaties van enkele 
ETA-leiders in Anglet ( Zuid-Frankrijlel verkeen de ETA in 
linanciêle moeilijkheden. Oe laatste tijd hebben tal van 
topfunctionarissen van de zeven grootste banken van Spanje 
dreigbrieven ontvangen, waarin de ETA van de benken een 
'revolutionaire belasting' eist. Ook bankdirecteur, 

·, had een dergelijke dreigbrief ontvangen. Naar 
aanleiding daarvan had hij geruime tijd een lijfwacht, maar 
sinds kort vond hij dat niet meer nodig. 

Dossiernummer: 9.003.282C/OOI:J!; 

3. Schietp6rtij bij de firma Bisnchi in LsSBrta- gerlch! regen 
leden v~n de Guardia Civif- d.d. 22-2-1985. 
/ETA Mifitar) 

Op vrijdag, 22-Z-1985, circa 20.30 uur, werden uit een rijdende 
personenauto, waarin een onbekend aantal personen zat, 
verscheidene schoten afgevuurd op een zestalleden van de 
Guard! a Civil, die dienst deden bij de firma Bianchi (een 
producent van electronisch materiaal), gelegen op de autoweg 
van Lasarte enAndoain (beide gelegen in de provincie 
Guipuzcoa). 
De dienstdoende agenten beantwoordden het vuur, maar 
konden niet verhinderen dat de ten-oristen ontkwamen. 
De firma Bianchi wa5 onder bewaking gesteld in verband met 
arbeidsgeschillen. 
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Volgene een politiewoordvoerder uit Tripoli, verscheften de 
ontvoerder zich de toegang tot de woning van de directeur 
middels braak, waama zij hem uit bed lichtten en vervolgens 
wegvoerden. 
Oe ontvoering van viel samen met de komst van 
de Franse reyeringsgezant, , naar Beiroet om 
een onderzoek te doen nsar de ontvoeringen van de Franse 
vice-(:onsul , de Franse attaché 

en diens dochter · · op 22-3-1985 te 
Beiroet, waarvoor de fundamentalistische groepe<lng 'Al Jihad 
Allslamljah' zich verantwoordelijk stelde. 

Claim 
Op 25-3·111811 werd bij een Westers persbureau In Beiraat een 
met de hand geschreven boodschap afgeleverd, waarin de 
'Gewapende Libanese Revolutionaire Fractie' oftewel 'Libanese 
Gewopende Revolutionaire Fractie' zich verantwoordelijk stelde 
voor de 'arrestatie( van ;. 
De groepering eiste de vrijlating van hun geestverwant, 

, die sedert24-10.1984 in Frankrijk gevangen 
zit en wiens ware naam luidt: _. Jzï. 
JBT. nr. 85..()211 Btl. onder A-7rr.Kilrëct W.r(Tgèaiiiigaile 
directeur te doden als niet binnen 48 uur aan de eis rou worden 
•oldaan. 
Naar aanleiding van de aanhouding van twee leden van 
dezelfde groepering in ~aliê in 1984 /zie oolr hiervoor JBT. 
82-D2 11 Brl. onder A-l), richtte de G.LR.F. zich tot Italië en uitte 
het dreigement dat ook ~aliaanee burgers aan ontvoering 
blootstaan. 

VriJlating 
in de ochtenduren van dinsdag, 2-4-1985, werd 
vrijgelaten. Hij zou in goede gezondheid verkeren. 

Donlernummer: 9.005.2182C/00006 

7. Ontdekking vsn wapenopslagplaats v•n de terroristische 
groepering, de 'Gew•pende Ubaneu Revolutionaire FrM:tle' in 
Parijs (Frtmlcrijk) d.d. 8-4-1985 

Op maandag, 8+ 1915, deed.ee"'speciale Parijse politie-eenheid 
huiszoeking In een appartement, gelegen nabij het Champs 
Elyséesin Parijs, dat gehuurd was door de sedert24·10.1984 te 
Lyon gearresteerde Libanees, . , een 
vooraanstaand lid van de 'Gewapende Libanese Revolutionaire 
Fractie'. 
ïjdens de huiszoeking, die verricht werd na ungebreide 

verhoren van , werd een wapenopslagplaats van 
de Libanese groepe<ing G.l.R.F. aangetroffen. In het 
appartement lagen opgeslagen: 
- 20 kilogram explosieven van Tsjechisçh fabrikaat; 
- 2 raketwerpers; 
- enkele pistool-mitrailleurs; 
- 1 revolver type CZ-70 van Tsjechisch labrikaal 

Onderzoek 
Naar aanleiding van de vondst van het Tsjechisch vuurwapen, 
de revolver van het typa CZ-70, wordt thans een onderzoek 
ingesteld of de revolver, het wapen is geweest waarmee op 
18-1-1982 de plaatsvervangende militaire attaché van de V.S. In 
Frankrijk, , en de lsraêlische 2e secretaris van de 
Israëlische ambassade op 3-4· 1982 werden doodges<:hoten. 
Ballistische proeven moaten zulks uitwijzen (zie JBT. nrs. 82..()2 
ff Brf. onder G. en 82-05 onder C-2). 

Tevens is de Franse politie begonnen met een onderzoek of ook 
de 'aanslag op de synagoge In de Rue Capemie in Parijs op 
3-10-1980' (zleJBTnr. 8().121/ Bil. anderE), hetwerk van de 
'Gewapende libenesa Revolutionaire Fractie' i1 geweest. 
De arrestatie op 6-8-1984 van het G.L.R.F.·Iid, ' 

in Triëst Utalië) /zï. JBT. nr. 85-0211 
"8tr:Oni/i1}{.1Jheen aanwijzingen in die richting opgeleverd. 
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Oe gearresteerde . , had bij zijn aanhouDing 
circa 7 kilo plastic explosieven bij zich, dal identiek waa aan de 
bom die in· de Rue Copernic te Parijs aan vier meneen het leven 
kostte en die twintig kerkgangers v~rwondde. 

Dossiernummer: 9.003.282C/00134 

8. Arm ... tenoriuna 

1. Zelfmoord bezetter Turf<se consuiltlil in Fr11nse cel 

Op 12-4-1915 heeft. in de 
gevangenis van Fleury-Merogis zich door ophanging van het 
leven beroofd. - • · · 

was een van de daders van de op 24-&-1•1 
uitgavoerde bezetting van het Turkse consulaat In Parijs. 
Hierbij kwamen twee personen om het leven. 
Oe 25-jarlge Armenillr was vorig jaar voor zijn aandeel net als 
de andere drie daders veroordeeld tot reven jaar gevangenisstraf. 
Als reactie op de dood van heeft ASALA laten 
weten alle Franse belangen in de wereld tot het doetwit van zijn 
aclieste hebben aangewezen. 
ASALA sta~ dat werd vermoord. Zie ookJBT 81/11. 

Dosslernumm111: 9. 00.5.2282C!00003 

C. Duits tenorlameJ 

1. Opsporing verblijfpili/liS .erzor;ht ven 

behoort sedert geruime tijd tot de kring van 
RAF-sympathisanten. , 
Op 22.._19114 werd het RAF-lid. 

) in een bosperceel bij Delsirau na een 
schotenwisseling gearresteerd. 

was opgevallen daar zij zlch op verdachte wijze ophield 
bij een boshuL 
De plaats waar zij werd aangehouden ligt op ongeveer 400 
meter van het woonhuis van Dr. '• president van de 
rechtbank In Stuttgart in het proces contra 

bleek bij haar aanhouding in het bezit van: 
- een groot kaliber wapen; 
- notnies met betrekking tot autokentekens, waaronder vele 
van auto's van peraonen belat! met de beveiliging van personen 
en objecten; 
- een plettegrond van Stuttgart en omgeving en 
- een kaart van Esslingen. 
Op de twee plattegronde,n JNerden de vingerafdrukken 
aangetroffen van . 

Dit en hetfeil dat bij zoeking in de kamer van 
op 3-7·1984 een identieke plattagrond en dezelfde notities met 
betrekking tot kentekens werden aangatroffen wijzen erop dat 

op zijn minst de RAF heeft voorzien van 
logistieke onde<steuning. 

is sedert het voorjaar van 1984 niet meer 
gezien. 
Het vermoeden bestaat dat zij zich heelt aangesloten bij de 
'ondergronds' levende RAF~eden. 
De Westdu~se autoriteiten hebben een signalering doen 
uitgaan met betrekking tot de opsporing en aanhouding ter fine 
van uitlevering van ter zake lidmaatschap 
van een criminele vereniging en het ondersteunen van een 
criminele vereniging. 
Daar in de Nederlandse wetgeving de aangeduide begrippen 
niet als strafbaar zijn omschreven beperkt de signalering zich in 
Nederland tot het opsporen van de verblijfplaats. 
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Dossiernummer: 9.()()7.21B2CI00072 

2. Gerechtelijk onderzoek contra 

De Westdui1se autoriteiten hebben contréli 
een gerechtelijk 

onderzoek geopend. 
Zij wordt ervan verdacht in de periode juli/augustus 1981 in 
Heldelberg een woning ter beschikking te hebben gesteld aan 
de daders van de aanslag op generoal (15·9-1981 ). 
Achtergrond 

is sedert jaren actief in het symphatisantencircuit. 
Op 12-6-1979 waszij betrokken bij een kladactie in Heidelberg 
en werd op 8-7-1982 in dezeHde stad aangehouden naar 
aanleiding van de bezenlngsactie van de Peterskerk aldaar. 
Het bezet nouden van de kerk werd gepleegd uit solidariteit met 
de PLO. 
Ook staat zij bekend als bezoekster van het tot twee maal 
levenslarÎ\1 veroordeelde gedetineerde SPK-Iid 

'il'één der daders van de raid op de Duitse ambassade 
in Stockholm d.d. 24-4-1975. 
Verbilfin Nedltland. 
In 1983 werd haar verblijf in Nederland vastgesteld. 
Dit verblijf viel vrijwel samen met het 'Doe Wat-festival 83' in 
Hengelo (0.) van 23tlm 28-5-1963. 

Dossiernummer: 9.()()7.2!1BzCIOOIJ85 

3. Bomaanslag op rekencentrum 'Bau' in 5rungarr d.d. 20-1-1965 
(RAF} (aanvulling) 

Het onderzoek met betrekking tot de op 20·1·1-ln Stungart 
gepleegde bomaanslag op het rekencentrum 'BAU', waarbij het 
RAF-lid omkwam, heeft geleid tot de 
ontdekking van e<~n bergruimte In Freiburg. 
In de bergruimte werd voor het maken van bommen geschikt 
materiaal aangetroffen. 
Dit materiaal Is Identiek aan dat waaruit de bom gebruikt bij de 
aanslag op het rekencentrum was samengesteld. 
De aangetroffen bergruimte ble<~k in verband te staan met de 

.,okiAnde personen; 

'! 
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Beiden worden ernstig verdacht medeplichtig te zijn aan de 
bomaanslag. 
De verblijfplaats van was onbekend; men nam aan dat 
hij zich In het Nabije Oosten bevond !Israël of Egypte). 
Op 12-+1985 werd hij, op grond van een inmiddels tegen hem 
ter zake van medeplichtigheid aan de aanslag uitgevaardigd 
arrestatiebevel. aangehouden op het vliegveld van 
München/Riem. 

was vanuit Joegoslavlê de BRD ingereisd. werd 
op dezelfde beschuldiging eveneensop 12-4-1985 aangehouden. 
In de woning van werden geschriften e.d. aangetroffen 
met betrekking tot de RAF c.q. het terrorisme. 

legde na de aannouding een verklaring af terwijl 
zich beriep op het recht om te zwijgen. 
(zie ook JBT 85!041 

Dossiernummer: 9.()()3.282C/00076 

4. Bomasnslag op firma MTG-Morlnetechnlk in Hamburg d.d. 
84-1965 

Op 8-4-1985 omstreeks 1.57 uur ontplofte in de kelderingang 
van de firma MTG-Marinetechnlk te Hamburg een bom. 
Er ontstond alleen materiële schade. 
Bij onderzoek werd bij de ingang van een dochteronderneming 
van MTG een bom aangetroffen die enschedelijk gemaakt kon 
worden. 
De aangetroffen bom was als volgt samengesteld: 
- Een camping-gaztankje van ongeveer 2 kg, hoogte 18 cm, 
doorsnee 22 cm en 
- een ontstekirigstijdvertrager bestaande uit een wekker van 
het merk 'Ruhla'. 
De componenten waren met plakband bevestigd. 
Onmiddellijk voor de aanslag werden ten minste zes 
buurtbewoners telefonisch op de hoogte gebracht van de op 
handen zijnde explosie door personen die gebruik maakten van 
de volgende ac:tienamen: 
- 'Aktion Kampffur die Welt': 
- 'Kamptbrigade Jonas', en 
- 'Kampfgruppe Zimmermann'. 
of alleen 'Zimmermann·. 

Claim 
In de namiddag van 8-4-1985 belde een onbekende man de 
hoofdredacteur van een krant in Hamburg en dicteerde hem de 
volgende tekst: 
'Wij hebben vannacht d8 gebouwen van het militair-Industrieel 
pl•nburesu van de Nsto.freg11tten 90 in Hamburg met bommen 
aangev11llen. 
Daar ontwikkelen militairen en technici uit ZIIS West-Europese 
oreren s11men met de USA en Canllda oorloguchepen om In te 
zetten tegen de wereldwijde bevrijdingsstrijd. 
Voor de eenheid van de communisten In West-Europa. 
Illegale militante strijdende eenheid Jonas Thimme 8-4-1985'. 
Met 'Nato-fregatten 90' wordt gedoeld op de schepen die voor 
de Westduitse marine zijn ontwikkeld voor de jaren negentig. 

Dossiernummer: 9.()()3.2B2CJ(J()113 

5. BomtJinslag Nato-pijpleiding Tübingen-AI/en-Lauchheim, 
d.d. 8-4-1985 

Op 8-4-1985 pleegden onbekenden bij lgglngen in de deelstaat 
Baden-Württemberg een bomaanslag op afsluiter 12 van de 
Nato-pijpleiding Aaien. 
De eKplosle vond omstreeks 3.30 uur plaats in de put waar de 
afsluiters zijn ondergebracht. De put heeft de afmetingen 4 x 4 
meter en is ongeve<~r 5 meter diep •. 
De deksel van de put werd ten gevolge van de ontploffing zo'n 
40 meter weggeslingerd. 
De leiding :elf werd licht beschadigd. 
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namens de 'Brigate Rosse'. De aanslag werd op dezelfde wijze 
geclaimd bij de redactie van een krant in Rome. w_. 
Gelet op de 15 patroondelen van het kal. 7.65 mm. aangetroffen 
op de PO, hebben de daders gebruik gemaakt van een 
machinepistool. 

Communlque 
Het door de daders op de PO achtergelaten communiqué is een 
nog niet eerder verspreid propagandadocument. Het Is getiteld: 
'Risoluzione dalia direzione strategica nr. 20'. 

V likbond 
De Brigate Rosse heeft zich in het verleden al meerdere malen 
uitgesproken tegen de vakbonden waarvan zij er een aantal 
bnchouwt ats medeplic.,..dgen van de regering en derhalve als 
uitbulters van de arbeiders. 

Dossiernummer: 9.003.2B2C/()()118 

2. Bomexplosie voor her kantoor van de Syrische 
luchtvaarrmurschappij te Rome d.d. 1-4-1985 

Op maandag, 1-+1985, omstreeks 22.20 uur, ontplofte een vrij 
krachtige bom voor het kantoor van de Syrische 
luchtvaartmaatschappij, gelegen aan de Via Barberini 13 te 
Rome. Het kantoor was op het tijdstip van de bomaanslag 
gesloten. 
De bome•plosie veroorzaakte ernstige schade aan het kantoor, 
aan een aangrenzende bar en aan enige auto's die geparkeerd 
stonden aan dia weg. 
Bove11dien raakten een Italiaanse ambtenares, een 2e lunenant 
van het Italiaanse leger en een Iraanse leraar, licht gewond. 
Omtrent de identiteit van de dader(s) en de samenstelling van 
de bom, zijn geen gegevens bekend gemaakt. 
Tot op heden heeft geen enkele terroristische organisatie zich 
verantwoordelijk gesteld voor deze aanslag. 

Dossiernummer: 9.003.2B2C/00123 

I. Indonesisch terrorism8\ J 

1. Bom11ns/ag op het boeddhistische tempelcomplex 
'Borobudur' re Jogjakarta (Indonesië) in de nacht van 20 op 
21-1-1965 
In de nacht van zondag, 20-1·19815, op maandag 21·1·1965, 
werd even na middernacht (zondagiJVOnd Nederlandse tijd), het 
grootste en oudste boeddhistische heiligdom ter wereld, de 
Borobudur, door negen bomexplosies beschadigd. 
Als gevolg van de bomontploffingen werden negen van de 72 
stupa's, opengewerkte koepelvormige bouwwerkjes met een 
Boeddhabeeld erin, vernield of gede<~llelijk beschadigd. 
Volgens het hoofd van de Indonesische Monumentenzorg, 

·, zijn 2 Boeddhabeelden en een kwan van de stupa's 
onherstelbaar beschadigd. 

Plaats van het misdrijf 
Ter plaatse werden brokstukken van vernielde stupa's, twee 
onontplofte tijdbommen en wat Ijzerdraad, gevonden. 

Bachulcllglng 
De autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar de toedracht 
van de bomaanslag, die volgens waarnemers in de Indonesische 
hoofdstad, het werk kan zijn van 'moslim-extremisten'. 

Identiteit daders 
Intussen maakte de Indonesische politie jacht op drie studenten, 
dte worden beschouwd als de daderS van de bomaanslag. 
Genoemde studenten hadden op zondag 2()-1-1985 hun intrek 
genomen in een hotelletje vlakbij hettempelcomplex. Tijdens 
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een ingesteld onderzoek in hun hotelkamer waar nog een 
sterke kruitlucht hing, vond de polltie een stuk ijzerdraad van 
hetzelfde type als bij de bomaanslag was gebruikt 

Claim 
Tot op heden heeft geen enkele organisatie zien verantwoordelijk 
gesteld voor deze bomaanslag op het historische boeddhistische 
tempelcomplex. 

Aanhoudingen 
Op woensdag, 23-1·1985 werden in Jogjakana. twee van de 
drie studenten aangehouden. De aangehoudenen zouden met 
een derde zondag 'de laatste bezoekers' zijn geweest van de 
tempel. 

Samenstallint explosieven 
Over de semenstelling van de bij de bomaanslag gebruikte 
e•plosieven zijn geen gegevens voorhanden. Wel verklaarde de 
garnizoenscommandant van Midden-Java, generaal-majoor 

, dat de daders beschikten over kneedbommen en 
dynamietstaven, aangesloten op een horloge en een slaghoedje. 

Belengrijke voorafgegane gebeurteniseen 
12-9-1984, Tanjung Priok, hevige onlusten In navenstad (zie 
JBT. nr. 1984-1111811. onder 0-1); 
4-10-19815, Jakarta, bomaanslagen op tweefilialen van de 
'Centra I Asla Bank' en een boekenwinkel in de Chinese wijk 
Glodok (zie JBT. nr. 1984-1111 Btl. onder 0-2); 
17-10-1984, Jakarta, bomaanslag op een bami-labriek die het 
eîgendom is van de eigenaar van de 'Central Asia Bank', de 
lndonesiér van Chinese afkomst, ; 
29-10-1984, Cilendek {zuidelijke voorstsd van Jakarta), explosie 
in een munitiedepot van de Indonesische Marine; 
Oktober 1984, Malang (Dost.Java), brandstichting in drie 
panden, waaronder een protestantse kerk; 
Oktober 1984, Jakarta; brandstichting warenhuis 'Sari na': 
13/14-11-1984, Jakarta, brandstichting in het 14 verdiepingen 
tellende gebouw in het centrum van de stad, waarin behalve 
het grootste en bekendste warenhuis in Indonesië. 'Sarina', 
verder ook overheidskantoren en een Bureau voor Japanse 
Herstelbetalingen, waren ondergebracht. 
Noot: Het warenhuis werd volledig verwoest. Het was de vijfde 
grote brand in Jakarta binnen enkele weken en de twe<~de 
brand in één maand tijd die het warenhuisconcern 'Sari na' trot 
Het concern was de afgelopen weken herhaaldelijk met 
bomaanslagen badreigd. Enkele branden werden in verband 
gebracht met de ongeregeldheden tussen fanatieke moslims en 
het Indonesische leger. 

RechtRaken 
De aanslag op het boeddhistisch heiligdom viel samen met de 
in Jakarta aan de gang zijnde rechtszaak tegen een onbekend 
aantal islamieten in verband met de bomaanslagen in de 
Chinese wijk Glodok op 4-10-1984. Onder de verdochten 
bevinden zich enkele geestelijken, die bekend staan ats felle 
tegenstanders van president Suharto. 
Voorts is er een proces in voorbereiding tegen 40 andere 
islamieten die terecht moeten staan In verband met de hevige 
onlusten in de havenstad Tanjung Priok op 12-9-1984. 

Samenheng7 
Sommige waarnemers achten het niet uitgesloten dat er 
verband besteat tussen de bomaanslag op net tempelcampleK 
en de rechtszaken in Jakarta tegen moslim-extremisten. 

Beschrijving tempolcomplex etc. 
De Borobudur-tempel, gelegen op de Kedu-vlakte vlakbij 
Jogjakana, Is tussen 774 en 864 gebouwd tijdens de gouden 
eeuw van de boeddhistische Sailendra-dynastie. De tempel 
meet aan de voet 117 bij 117 meter, is40 meter hoog in vier 
terrassen gebouwd, te~ 504 boeddhabeelden en 2500 m> reliöfo 
en panelen met religieuze voorstellingen van Boeddha en van 
het leven van de mensen uit die tijd. De tempelzelf heeft de 
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Door de beschadiging ontstond een verlies aan benzine van 
ongeveer 1 liter per minuut 
Ter voorkoming van verder verlies zijn de afsluiters 11 en 33 
gesloten. 
De schade wordt geraamd op 60.000 à 80.000 DM. 

Claim 
Op 10-4-1985 ontving het persbureau 'OPA' in Frankfurt een 
claim brief. 
Oe brief was op t-4-1985 verzonden in Stuttgart. 

Citaat 
'Strijdend~~ et~nheid Ulrike Meinhof-Revolutionairs Cellen. 
De strijd om de samenvoeging gaat verder. 
Bouw het tmti-imperiallsrische front In West-Europa op. 
De laffe moorden op onze kameraden in Stammheim zijn we 
niet vergeten. 
De volksgerechtshof-vonnissen van Düsseldorf en Staromheim 
zullen met gBiijke munt op de fascistoïde staetsmacht worden 
vergolden. 
Wij hebben op 8-4·1986 ongeveer 10 km ten oosten van 
Mutfangen een pompstation van de Nato-pijpleiding bij 
Perschinggmund opgeblazen ........ de strijd tegen de 
1mperialis:dsche politiek van de N<lto wordt bepaald aan het 
front: ontwikkeling van een revolutionaire tegenmacht in de 
metropolen van West-Europa ...... binnen dit front staat de strijd 
voor de samenvosging zoals voorheen centraal dat wil zeggen 
dit doel zullen we ook na de beëindiging van de hongerstaking 
en het opleggen van de zwaarste gevangenissrraffen In de BRD 
consequent blijven nastreven. 
- Samenvoeging van de gevangenen uit guerrilla en verzet. 
- Solidariteit met de politieke gevangenen in de 
Nato-concentratiekampen. 
- Klassenstrijd regen de imperialistische strijd. 
- Organiseer veel strijdende eenheden van de Revolutionaire 
Cellen.' 

Dossiernummer: 9.003.282C/00114 

Beschadiging afsluiter 11 

Op 741t85 hebben onbekenden beschadigingen aangebracht 
bij afsluiter 11 van bovengenoemde pijpleiding. 
Over een afstand van 15 meter werd de omheining 
omvergetrokken en werden met spuitbussen de volgende 
leuzen aangebracht: 'No Nato Pipellne', 'Kriegsvorbereitung 
No', en 'Kriegsvorbereitung Nato-Pipeline' alsook een cirkel 
-net hierin de hoofdletter' A' en het zg. vredesteken. 
In sloten deed men een snelhardend cement. 

Dossiernummer: 9.003.282C/00115 

Paasdemonstraties 

Genoemde aanslagen vielen samen met de grote 
paasdemonstraties die georganiseerd vanuit Frankfurt in 
vrijwel alle grote steden van de BRD gedurende beide Paasdagen 
werden gehouden. 
De plaatsing van de US-kruisraketten was het voornaamste 
thema naast het omstreden US·starwars project. 

Dossiernummer: 9.003.282C/00116 

D. Frans ten'Oriama"J 

1. Bomaanslag op kantoor van 'Minute' in Parijs, d.d. 13-4-1985 
(Acrion Directe} 

Op 13--4-1985 pleegden onbekenden in Parijs een bomaanslag 
op het kantoor van het ultrarechtse weekblad 'Minute'. 
Oe bom die tegen de gevel van het gebouw was geplaatst 
veroonaalde aanzienlijke schade. 
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In de gevel werd een gat geslagen en alle ruiten van het zes 
verdiepingen tellende gebouw sneuvelden. 
De bet.rldende percelen lîepen eveneens glasschade op. 
Tien in de nabijheid geparkeerde auto's werden zwaar 
beschadigd. 

Claim 
De aanslag werd telefonisch geclaimd door een persoon die zei 
te spreken namens' Action Directe'. 
De beller deelde mee dat de actie was uitgevoerd door het 
'Commando Sana IVIheidli' 
In de daim eist' Action Directe' ontbinding van het 'Nationale 
Front', 'de racistische partij van lePen'en veroordeelt 'het 
racisme dat in alle structuren van de Franse staat is 
doorgedrongen'. 

Achtergrond 
Het weekblad 'Minute' verleent steun aan het extreemrechtse 
'Nationale Front' van • 
De naam van het door AD opgevoerde commando verwijst 
naar het 16-jarige Libanese meisje dat op 9-4-1985 
in Zuid-libanon een zelfmoordactie pleegde tegen een konvooi 
van het Israëlische leger. 

Dossiernummer: 9.003.282C/00125 

2. Bomaanslag op filiaal Leumi-bank in Parijs d.d. 13-4·1985 
tAction Directe) 

Op 13-4-1985 veroorzaakten onbekenden, door het laten 
ontploffen van een tegen de gevel geplaatste bom, aanzienlijke 
materiële schade aan het gebouw van de Israëlische leumi·bank 
in Parijs. 
Naast de bank gelegen panden en in de nabijheid geparkeerde 
auto's werden eveneens beschadigd. 

Claim 
De aanslag werd geclaimd door' Action Directe'. 

Dossiernummer: 9.003.282C/00127 

3. Bomunstsg op natiofiiiBI bureau voor immigrstie in Pilrijs 
d.d. 13-4-1985 {Action DirectfJ 

Op 13-4-1985 kort na 5.00 uur werd in Parijs een bomaanslag 
gepleegd op het nationaal bureau voor immigratie. 
0. explosie veroorzaakte zware materiële schade. 
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Claim 
De verantwoordelijkheid voor de aanslag werd telefonisch 
opgeëist door' Action Directe'. 

Dossiernummer: 9.003.2B2C/00126 

~ 
E. Grieks terroris~ 

1. Mo01d op officier van justitie in Athene d.d. 1-4-1985 

Op 1+1185 werd in l<atlithea, een voorstad van Athene de 
officier van justitie in de avonduren 
door onbekenden vermoord. 

MO 
Twee gemaskerde mannen op een motorfiets namen de OvJ 
onder vuur. 

werd door drie kogels getroffen en overleed 
op weg naar het ziekenhuis. 

Claim 
De moordaanslag werd op dezelfde dag geclaimd in een 
v1ugschrift door een organisatie die zegt te strijden tegen de 
staat. 
In het pamflet schrijft de organisatie dat er meerdere moorden 
kunnen worden verwacht en dat men tegen elke vorm van 
staatsgeweld strijdt. 

Dossiernummer: 9.003.2B2C!00117. 

f. Iers terrorisme 

1. Gewapend treffen tussen een patrouille van het Britse leger 
en drie gew8pende leden van het I.R.A in de omgeving van 
Strabane (Noord-krland} d.d. 23-2-1985 

fn de vroege ochtenduren van zaterdag, 23-2·1985, vond in de 
omgeving van Strabane {gelegen in het westen van 
Noord-Ierland, vlakbij de grens met dB Ierse republiek} een 
vuurgevecht plaats tussen een patrouille van het Britse leger en 
drie met geweren bewapende mannen van het Ierse 
Republikeinse Leger {I.R.A.I. 
De drie guerrillastrijders werden verrast in een open veld en in 
een vuurgevecht dat daarop volgde, doodgeschoten. 
Aan Britse zijde werd niemand gedood of gewond. 
De namen van de omgekomen leden van het tRA werden niet 
bekendgemaakt. 
Deze gebeurtenis leidde in tal van plaatsen tot hevige rellen. 

Dossiernummer: 9.003.282C/00137 

2. Moord op 8811 politifl·informant in Londondflrry d.d. 23·2-1985 
(I.R.AJ 

In de avonduren van zaterdag, 23-2·1985, werd te Londonderry, 
een niet bij naam genoemde 24-jarige man, vermoord. 
De omstandigheden waaronder de moord gepleegd werd, zijn 
niet bekendgemaakt. 

Claim 
Het verboden Ierse Republikeinse Leger, deelde zondag 
24-2-1985 in een verklaring mede, dat zij de verantwoordelijkheid 
opeiste voor de moord en voegde eraan toe, dat het slachtoffer 
een 'verklikker van de politie' was. Hij werd ervan beschuldigd 
gegevens aan de politie te hebben doorgespeeld, waarna 
inwoners van Londonderry waren aangehouden. 

Dossiernummer: 9.003.2B2C/00138 
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G. Iraans terrorisme 

1, Brandstichting in gebouw van de Iraanse Me/I/ Bank in 
Fr11nkfurt d.d. 6·2· 1985 
('STRIJDERS VAN DE KEIZERLIJKE IRAANSE MONARCHIE') 

Op woensdag. 1-2·1985, in de ochtenduren, hebben twee 
onbekende mannen een (brandbom)aanslag gepleegd op het 
gebouw van de 'Mem Iran Bank' in Frankfurt (West-Duitsland). 
Een van de mannen wierp een op een molotov-cocktail gelijkend 
voorwerp in de hal van de bank. 
Kort daarop ontstond er een brand die snel om zich heen greep. 
Ondanks het feit dat de plaatselijke brandweer snel ter plaatse 
was om de brand te bedwingen, kon zij niet verhinderen dat het 
gebouw zware schade opliep. 
Van de daders, die direct na hun daad wisten te ontkomen, 
ontbreekt ieder spoor. 
Ten gevolge van de brandstichting raakten vier personeelsleden 
licht gewond. 
De aangerichte schade aan het bankgebouw wordt geraamd op 
enkele miljoenen guldens. 

Pamfletten 
Vlak bij de ingang van het gebouw lieten de daders enkele 
pamfletten achter waarin door de 'Aanhangers van de Keizerlijke 
Iraanse Monarchie' werd gedreigd met meerdere aanslagen. 

Samenstelling 

011er de samenstelling van de op een molotov-cocktail gelijkend 
voorwerp, zijn geen gegevens bekend. 

Claim 
l<ort na de aanslag kwamen anonieme telefoontjes binnen bij 
de redactie van de 'Frankfurter Rundschau' en het persbureau 
D.P.A. in Bonn, WéU!rbij een onbekende zei dat de brandstichting 
hetwerkwas van de'FEOAHJIN derKAISERUCHEN IRANISCHEN 
MONARCHIE' ('Strijders van de Keizerl1ïke fraanse Monarchie') 
en voegde eraan toe, dat in de periode van 8 tim 11·2-1985 
acties gevoerd zullen worden die in het bijzonder gericht zullen 
zijn tegen Iraanse consulaten en ambassades. 

Modus 
De toegepaste werkwijze komt o11ereen met de brandstichting 
op het kantoor van 'Iran Air' in Frankfurt op 5-6-1984. Ook die 
aanslag werd destijds geclaimd door dezelfde groepering (zie 
JBT. 1984·0711 Btl. onder D-2; BZC.doss. 27.0/121.1}. 

Samenhang 
De aanslag op de Melli Iran Bank in Frankfurt houdt kennelijk 
verband met de feestelijkheden rondom de zesde verjaardag 
van de Iraanse revolutie (van 1 f11bruari tot 72februari UJ65). 

Dossiernummer: 9.003.2B2C/00130 

H. HallaiWI terroriam•J 

1. Moorda;mslag op medewerker vakbond d.d. 27-3-1985 
(Brigate Rosse) 

Op 27·3-1985 werd op een parkeerplaats van de universiteit van 
Rome de hoogleraar ln de economie en voorzitter van het 
instituut voor economische vraagstukken van de 
christen-democratische vakbond 'CISL' 
door twee onbekenden doodgeschoten. 
De daders vluchtten op een motorfiets. 
Ter plekke lieten zij een 30 pagina's tellend communiqué van de 
Brigate Rosse achter. 

Claim 
Oe moordaanslag werd geclaimd in een telefoontje aan een 
radiostation in Milaan door een persoon die zei te spreken 
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