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l. Binnenland
a-aploele biJ
te Berv en Del d.d. 1-1·1915
!'Pyromanen tegen apertheld'l
Ontdelddng bnnd
Op maandag 7·1·1915 werd omstreeks 03.15 uur een uitslaande
brand ontdekt in een kasteeJachtige villa genaamd 'Meerwijk'
aan de Meerwijkseleen 9 te Berg en Dal, nabij Nijmegen, waarin
Is gevestigd een kantoor van 'Transworld Dil Computer Center'
B.V., van de eigenaar
.• Ten gevolge van de brand
ontstond een schade van circa f 200.000,-. Uit onderzoek bleek
dat de brand was ontstaan ten gevolge van een geïmproviseerde
brandbom.

Aultrett.n 3 bnncllommen
Aan een tweetal deuren van een bijgebouw van genoemde
villa, pand nummer 11 van de Meerwljkselaan, waarin zich
ondermeer de telex-ruimte en diverse kantoren bevinden, werd
een drietal ontsteklnasmechaniamen aanaalrollen die waren

poeder alsmede zes jerrycans, inhoudende een mengsel van
zaagsel en een vloeibare stol. De ontstekers waren tegen een
glasruit van de openslaande deuren bevestigd met 'plakband'
terwijl de jerrycans daaronder waren geplaatst. Tevens werd
een HEMA kookwekker aangetroffen met een maximale
inste~ijdsduur van één uur. Waan~chijnlijk door de
vriestemperatuur zijn de brandbommen niet geêxplodeerd.
De drie bommen bestonden uit hetzelfde mechanisme als de
gebplodeerde bom, echter met uitzondering van de brandstof,
die niet in de jerrycans zat, maar over de vloer was gegoten.
(foto 1, 2 en 3)

Sporen
a. In de omgeving van de kruising Postweg met de
Meerwijbel aan werden in de sneeuw autobandensporen
aangetroffen met een spoorbreedte van 1.37 meter.
b. Vanaf de plaàts van het delict tot en met de afrastering van
het terrein werden over een Jengte van circa 1000 meter
voetsporen van personen in de sneeuw aangetroffen.
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3. Beschieting van televisieploeg in Mtmdizorroze d.d.
10-3-1985
(Vermoed&lljk E. T.A.-Militer}
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&. Aans/~~g op politie-tuiten11n~

'· te "-mp/ons

d.d. 7-1>-1985

Op zondag, 111-3-1886, opendan mat machinegeweren
gewapende mannen vanuit een auto het vuur op een ploeg van
de Spaanse Nationale Televisie, die voor het sportstadion van
Mendizorroza {aan plaataje vlakbij V'lloria) directe beelden
verzorgde van een beskatbalwedatrijd.
Als gevolg van de beschieting liepen d e - technici van de
ploeg en drie hen vergazellande politiemannen, varwondingen
op. Eén van de agenten werd ernstig gewond. Na de aanslag
wisten de daden te ontkomen.

Op dinsdag, 7-6-1886, In de ochtenduren, werd te Pamplona
{Noord-Spanje) de luitenant van de Spaanse Nationale politie,
, bij aan bomaanslag zwaar gewond.
Bij de aanslag werd gebruikgemaakt van aan bom dia onder de
auto van de politieman was aangebracht.
Toen de luitenant zijn huis vartiet om naar zijn werk te rijden,
ontplofte de bom.
Tongevolge van de explosie werd de polltieman zo zwaar
gewond, dat beide benen en een arm moasten wordan
geamputeerd.

Cl•lm

Claim

Volgens de regeringswoordvoerder in Spaans Baskanland is de
aanslag het werk geweest van de E.T.A.·MIIiter.

Tot op heden heeft niemand zich varantwoordelijk gestald voor
de aanslag, maar daze moet worden toegaschreven aan de
E.T.A.-Militsr. Op 7-3-1886 ontplofte onder dezelfde
omstandigheden aan bom die was aangebracht onder de auto
van het hoofd van de autonoma Baskische politie,
luitenant-kolonel
In Vltoria. De
verantwoordelijkheid voor deze bomaanslag werd opgaêist
door de ETA-Militar.

Doss.nr.: 9.003.2BZCI00166

4. Moord op BBskische journalist,
S11intJean de Luz (Zuid-Frankrijk} d.d. 3()...3...1986

in

In de avonduren van zaterdag, 30-3-1886, werd in het
Zuid-Franse kustplaatsje Saint Jean de Luz, de oprichter tevens
journalist van de Baskische afscheidingakrant 'EGIN',
doodgeschoten door onbekenden,
kort nadat hij terugkeerde van een protestdemonstratie in
Buyonne die was georganieeerd uit protest tegen een aanslag
op een plaatselijke ber in de avonduren van vrijdag 28-3-1886,
waarbij een man werd gedood en twee anderen gewond

raakten.

De journalist werd verscheidene karen geraakt en was vrijwel
op slag dood.

Ela
De verantwoordelijkheid voor de moord op
en de aanslag op de bar in Bayonne zijn intussen
opgaêist door de 'Grupos Antltarroristas de Liberación {'G.A.L').

Doss.nr.: 9.002.28ZC/001ffl

Doss.nr.: 9.003.2BZC/00169

J. Internationaal terrorisme
1.

uitgewezen

n•f de BRD

OpH-11115ward
na het
uitzitten van een gevanganisstráf van 3 jaar en 2 maandan door
de Franse autoriteiten uitgawezen naar de BRD.
_
'was op 1J-2-198Z na een schoteQwi aaiing
. met de politie samen met de Zwitser
· n Parijs
aangehouden.
-In de door hun gebruikte auto warden 2 pistolen, 5 kg springstof,
een elektrische ontsteker en varscheldena buitenlandse
identiteitspapieren veiliggestald. Op 22-4-1882 was
veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf.

j

(Zie ook JBT 83.01}
doss.nr.: 9.007.21BZC/00096

Bijzondent Z.kMI Centrele

omdat ten eerste het In die nacht omstreeks 01.00 uur was
opgehouden met sneeuwen en in de sneeuwindrukken geen
versa sneeuw meer was gevallen en ten tweede omdat naast
dH: spoor sneeuwindrukken van jerrycans werden aangetroffen.
c. De daders hadden het beveiligde en algerasterde terrain
betreden, nadat zij een gedeelte, circa 2'1• meter, van de
omheining hadden weggeknipt, hetgeen kennelijk niet door de
bewakers van de gabouwen was opgemerkt. Ook de
alarminstallatie lunetioneerde niet goed, waarschijnlijk vanwege
de strenge vorst op dat moment, circa 20 gradencelsiusonder
nul.

junl1886,no.l

Vast la komen te staan dat biJ andere brandbomaanslagen geen
bommen van genoemde makelij warden gebruikt.
·
Tot op heden konden geen vardachten in verbend met de
gepleegde aanslagen te Berg en Del worden aangehouden.
Doss/emr. 9.003.18ZC/0001B

a.lma
Omstreeks 08.00 uur werd de aanslag schriftelijk gedaimd bij
het hoofdkantoor van het ANP te Dan Haag middels een in de
brievenbus gedeponeerde envelop met brief en bij de redactie
van het dagblad 'De Galdertandar' te Nijmegen middels een par
PTT bezorgde envelop inhoudende een soortgelijke brial.
De daimbrief bevat vier getypte pagina's a-4 tormaat en begint
met het O!)&Chrift: PERSVERKLARING. De brief wordt belllndigd
met het onderschrift: PYROMANEN TEGEN APARTHEID.
In de brief wordt de verantwoordelijkheld opgaêist voor de
aanslagen te Barg en Dal en varvolgans uitgebreid gesgeard
•egen het bewind in Zuid Afrika en de illegale olieleveranties
aan Zuid Afrika tegen betaling van veel smeergeld onder
andere door de eigenaar van de villa en de gebouwen te Berg
en Dal:
.. Tevens wordt de Slavenburgscha Bank
gehekeld omdat deze bank I
. van kapitaal zou hebben
voorzien. Oe overheid stelt oliehandelaren zoals
. in staat
de lormale olieboycot te ontduiken omdat 'de Wastene
imperialistische economie een enorm belang heeft bij het
voortbeataan van het apartheidssysteem'. De takel wordt
bellindigd met: 'Amandlall'. Dit betekent zoveelals 'macht aan
het volk'. Tevens is dit een in Nederland uitkomend maandblad
over Zuid Afrika. De groepering was bij de overheid en ook
binnen anti-apartheidskringan totaal onbekend. De envelop aan
'De Gelderlander' was met de hand geschreven en had een
poststempal van het PTT district DEN HAAG.
Wlels
:?
De eigenaar van de belaagde complexen,
is bakend vanwege zijn dubieuze olialavarantias.
In 1980 heeft hij de Russische overheld opgelicht voor circa 230
miljoen gulden. Hij voorziet Zuid Afrika Ulegaal op grote schaal
van olie met name na de val van de Iraanse Sjah, toen voor het
door een olieboycot getroffen Zuid Afrika een belangrijke
. zou in de periode 1981/1982
oliestroom wegviel.
~arantwoordelljk zijn voor de leverantie van 70 tankerladingen
olie. Hij zou een miljoen guldan par week verdienen.
Het pand werd vanwege restauratiewerkzaamheden tijdalijk
niet bewoond. In het vertedon zijn er diverse badreigingen
. geweest.
. heeft
tegen 'Transwol1d 011' en tegen
een 10 man sterke bewakingsdienst van voorrnaliga Britse
militairen bij zijn complex aangestald en zou altijd vergezeld
zijn van een body guard.
Technlach onclerzoell
Onderzoek wees uit dat de aangetroffen poedar bestond uit
chloraat, natrium en suiker. In een vlamtest ontbrandde het
mengsel met een lel oranje-gala vlam, hetgeen duldde op de
juiste mengverhoudingen. In alle jerrycans blaak benzine te
zitten, terwijl de plastic fles die later werd aangetroffen spiritus
bleek te bevatten.
Op de aangetroffen plastic tassen werden enkele bruikbare
vingerspoorfragmenten veilig gesteld die na dactyloscopisch
onderzoek tot op heden niet gaidantlflceerd konden worden.
De aangetroffen brandbommen en de restanten van de
geëxplodeerde brandbom waren zeer waarschijnlijk van gelijke
samenstelling. De constructie mat de pijpen, flitslampjes,
benenestekkers en schakeldoos blijkt tot In de datelis beschreven
te zijn in het Amsterdamse altamatiave weekblad 'BLUP d.d.
9-9-1982 onder de titel 'vlammend protesr {zie bljlegel.
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een voltmeter van het merk Advance Alpha;
een voedingsapparaat Askania;
een voedingsapparaat van het merk Philips o-120 V-6 A;
een batterij van het merk Dryfit20 AH 12 V;
- een electrische boormachine;
- een electrische soldeerbout met transformator;
- een doos coaxkabel, kleur grijs;
- een boek mbt een seismologisch congres georganiseerd
door de Nato.
De verscheidene toestellen moeten door hetzij een kenner hetzij
door een specialist in de electronica zijn uitgeschakeld.
Het totale gewicht van de ontvreemde goederen is ongeveer 25
kg.
De waarde bedraagt 80 000 frs. Luxbg.
De inbraak werd vermoedelijk door drie daders gepleegd.
Andere waardevoole toestellen werden door de daders
onberoerd gelaten.
De explosieven waren conform de voorschriften opgeslagen in
uit gewapend beton opgetrokken ruimten voorzien van twee
stalen deuren.
Bij elke diefstal werden deze deuren geforceerd.
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11. Buitenland
A. Arabisch terrorlame

1. Kaping LufthBnS8·vliegtuig, nB vertrek van Frankfurt d.d.
27-2-1985
Op woensdag, 27·2·1985, in de middaguren, werd een Boeing
727 van de Westdu~se luchtvaartmaatschappij 'Lufthansa', die
op weg was van Frankfurt naar Damascus (Syrië) met aan
boord 36 passagiers en acht bemanningsleden. kort na vertrek
van de Frankfurtse luchthaven boven München door twee uit
West-Berlijn uitgewezen Syriêrs in hun macht gebracht door
twee stewardessen met gebroken flessen en beslekte bedreigen.
Later op de middag landde het vliegtuig op het vliegveld
Schwechat te Wenen, waar toch een russenlanding moest
worden ga maakt. Het toestel werd vervolgens naar een door
sterke lampen verlichte afgelegen uithoek van het vliegveld
gedirigeerd. Kort na de landing werd via de verkeerstoren met
de kapers onderhandeld.
Oe twee kapera, die door de Duitse autoriteiten op het vliegtuig
met bestemming Damascus gezet waren omdat hun
asielaanvraag was afgewezen, wilden pol~iek asiel in Oostenrijk

'IZC doss.nr.: 5.003.2/BZC/00158

aanvragen. Zij veridaarden dat zij bij terugkeer in Syrië ter dood
zouden worden veroordeeld vanwege ondergrondse activiteiten.
In de loop van de avond lieten de kapers de 36 passagiers in
twee groepen, vrij.
Na vijf uur onderhandelen gaven de beide kapers zich aan de
politie over.
Vernomen werd dat de Oostenrijkse autoriteiten hebben
toegezegd, dat de Syriêrs na het uitzitten van hun
gevangenisstraf, in Oostenrijk mogen blijven.
Dossiernummer: 9.005.21 BZC/00006
2. Autobomexplosie nabij moskee in Sji'itische wijk Bir Al Abed
van West-Beiroet d.d. ~3-1986.
In de avonduren van vrijdag, t-3-1985, ontplofte in de Sji'itische
wijk Bir al Abed in het westelijke stadsdeel van Beiroet, een
krachtige bom die was verborgen in een auto.
De plaats van de bomexplosie blijkt zeer nauwkeurig te zijn
uitgezocht, gezien het feit dat de aanslag plaats vond op 46
mater afstand van de woning van de prominente religieuze
leider van de Libanese sji'itien, Sheik
, die naar men aanneemt de leider van de
fundamentalistische 'HEZBALLAH', oftewel de 'PARTIJ VAN

--•lnlonnatie Bulletin ·CRI

Achtergrond slaochtoffer

Op 7-6-1985 hebben onbekenden kort voor middernacht in de
nabijheid van de Luxemburgse hoofdstad wederom twee
hoogspanningsmasten opgeblazen. Doordat de masten op een
autoweg teracht kwamen ontstonden verscheidene
aut<>-Ongelukken waarbij drie personen verwondingen opliepen.
De daders maakten gebruik van industriële springstof.
De aanslag werd vooralsnog niet geclaimd.

,....., d.J.t APJar-t op ...,
phillte .... , ..,.• .,. lano;J& lnumen 1 1 ; 1& 9'Vo&arlojk, en het. plo&at.Hn vu dn
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De E.T.A. Militar stelde zich verantwoordelijk voor de moord op
de bevelhebber van het autonome Baskische politiekorps, de
'ERlZAINA' •

De 'Ertzelna'

7-5-1985

Gabruik

Claim

In de maand oktober 1982 werd de 'Ertzaina' oftewel het
autonome Baskische politiekorps, opgericht. Het politiekorps
bestaat u~ 2000 Basken en is zeer geliafd bij de Baskische
bevolking. Met de leiding van deze politie-eenheid, die doorgaat
als het speciale veiligheidsapparaat van de autonome Baskische
belast.
regering, werd lt. kol.
Voordat dit korps werd opgericht, had de E.T.A.-Militar enkele
militaire officieren vermoord die kandidaat stonden voor de
leiding daarvan. In 1984 roofden enkele leden van de ETA een
onbekende hoeveelheid wapens bij een gewapende overval op
een arsenaal van de Ertzaina.

BZC doss.: 9.003.28ZC/00150

.,..,_u-

Baskische politie, die geparkeerd stond op het terrein voor een
café-restaurant langs de autoweg in een voorstad van Vitoria
(Spaans-Baskenland), toen hij de contactsleutel omdraaide.
De politie-officier maakte er een gewoonte van om elke ochtend
voordat hij naar zijn werk ging, zijn dienstauto even voor een
restaurant te parkeren om een kop koffie te drinken. Gedurende
de tijd dat de politieman in het restaurant was, hadden
onbekenden kans gezien om een explosieve lading onder zijn
dienstauto te kleven en deze met kabels in contact met de
ontsteking te brengen. Op het moment dat hij weer wilde
vertrekken en de auto startte, ontplofte de explosieve lading.
Tengevolge van de ontploffing werd hij op slag gedood, terwijl
het motorvoertuig werd verwoest.

•. Bomaansl•g hoogspanningsmasten
LUXemburg/Domme/dingen. d.d. 27-4-1985

3. Bomaanslagen op hoogspanningsmasten in Luxemburg d.d.
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bzc doss: 9.003.2BZC/00063

In de nacht van 27 op 211-4-1986 werden bomaanslagen
gepleegd op twee hoogspanningsmasten.
De masten stonden, ongeveer 60 meter uit elkaar, in een
bosgebied bij Luxemburg/Dommeldingen.
De daders maakten gebruik van industriêle springstof die met
slagkoord en ontstekers tot detonatie werd gebracht.
De hoogspanningsleiding zorgde voor de stroomleverantie aan
een chemiefabriek.
De aanslag werd vooralsnog niet geclaimd.
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Reactie en eommentaar
De voorzitter van de Spaanse senaat,

I. Spaans terrorisme
1. Bomaanslag op het bureBu van de Marine-commandant Ie
San Sebastian d.d. 6-3-1985.
Op dinsdag, t-3-1985, tegen 23.30 uur, kwam een explosieve
lading, die was verstopt in een vuilniszak tegenover de
toegangsdeur van het bureau van de Marine-co~mandant in
San Sebastián, tot ontploffing.
De explosie veroorzaakte lichte beschadigingen aan de
toegangsdeur en ruiten van het bureau.
De ETA-Militar heeft zich verantwoordelijk gesteld voor de
aanslag.
Doss.nr.: 9.003.28ZC/00164

2. Moord op bavethebber vBn autonome Baskische politie,
/uitensnt-koJonel
d.d. 7-3-1985
(E. T.A. MilitBr)

Lt.kol.
'·een voormalig officier van het Spaanse
leger, een afstammeling van een Baskische familie, was veder
van vijf kinderen en werd in 1982 benoemd tot bevelhebber van
de Ertzaina.
Hij stond algemeen bekend als Carlistisch, hetgeen impliceerde
dat hij niet afwijzend stond tegenover een Baskisch zelfbestuur.
Volgens het Spaanse persbureau 'EFE' is het slachtoffer in het
verleden enkele malen bedreigd door de E.T.A.

1..

in voorstsd van Vttoris

Op donderdag 7-3-1985 circa 10.00 uur, deed zich een krachtige
bomexplosie voor in de dienstauto van lu~enant-kolonel
. bevelhebber van de autonoma

,
noemde de aanslag 'een wanhopige daad van de E.T.A. omdat
de groepering steun aan het verliezen is in Baskenland'.
Alle woordvoerders van zowel Spaanse als Baskische
instellingen beschouwen de moord op het hoofd van het
Baskisch pol~iekorps, in politiek opzicht als verreweg de
'ernstigste aanslag van de laatste maanden in
Spaans-Baskenland'.
De ETA-Militarstaat zeervijandig tegenover de huidige Baskische
regering, die een aanzienlijke mate van samenwerking met de
centrale regering in de Spaanse hoofdstad voorstaat.
De aanslag is een frontale aanval op de huidige autoriteiten van
hot Baskische zelfbestuur en de daden bewijzen dat zij hoe dan
ook de democratische stabilite~ van het Baskenland willen
ondermijnen.
In de afgelopen maanden hebben tientallen leden van de ETA
de wapens neergelegd en zich bij de Spaanse justitie gemeld
om gebruik te maken van de beloofde amnestie, maar leiders
van de 'gewapende commando's' willen niet van
onderhandelingen weten. De moord op de politiechef kan zeer
goed een poging inhouden van de 'harde kern' om de discrete
contacten van de laatste maanden en de mogelijke
onderhandelingen te dwarsbomen.

Doss.nr.: 9.003.2BZC/00165
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De bua, die een onbekend aantal pa&tagiers veovoerde, was op
weg van Maleng (Hn ltlld op roim 2f)() km ren westen van
S.nyuwsngi} naar het naburige eiland Bali.
De explosie vond plaets In de buurt van Banyuwangl, vlak voor
de oversteek van de bus naar Bali, I-ijl de passagiers sliepen.
Als gevolg van de ontploffing kwemen zeven passagiers, onder
wie een Britse om het leven. Tevens liepen veertien anderen
verwondingen op. Vier van hen waren er ernstig aan toe. Oe
bus werd totaal vernield.

Ond.-zoek
In eerste instantie werd aan een ongeluk. gedacht, maar toen
de politie de volgende dag een uitgebreid onderzoek verrichtte,
vond zij in het wuk van de buo de reaten van een tijdbom die
de explosie veroorzaakt had. Voorts werden in de wrakstukken
van de bus een compleet bompakket en twee tijdklokken, die
afgesteld waren tusaen 20.00 uur en 22.00 uur pl,.tselljke tijd,
gevonden. Volgens de Indonesische polltie lag het in de
bedoeling van de onbekende dader(s) dat de tijdbom zou
ontploffen op de boot. In dat geval zouden er meer slachtoffers
zijn gevallen.
Cllllm
Tot op heden heeft geen enkele groepering zich verantwoordelijk
g88teld voor de bomaa~lag.

Aenhoudlne
Op 21-3-1986 maakte de politie bekend dat zij een Islamitische
voorganger ven ongeveer 30 jaar uit Malang als de
'verrnoedalijke dader van de bomaanslag' gearresteerd had.
Don.nr.: 9.003.2BZC/00163

G. Italiaans terrorisme
1. Moord8tmsl11g op directeurgevangenis vsn Cosenza d.d.
72-3-7985 (Comltat/ Comun/stl Rivoluzionari)
Op 12-3-111!1 omstreeks 14.30 uur werd op de periferie van
Cosenza,
, direete~r van da gevangenis van
Collenze terwijl hij in zijn auto raad vanuit een andere auto
werd door verscheidene kogels getroffen.
beschoten.
Voor zijn leven wordt gevr-d.
De daders reden in een kleine auto en waren gemaskerd.

Claim
De verantwoordelijkheld voor de aanslag werd omstreeks 16.50

uur opgeillat in een telefoontje aan de locale krant'La Gazstte
dal Sud' en even later op dezeHde wijze biJ het vooraanstaande
particulieretelevisiestation 'Talnpazio' door""'" penoon die
zie te spreken uit naam van de 'Comitati Camunilil
Revoluzlonari'.
In een van deze telefoontin werd de Ein uitgesproken: 'Pedro
vlve'. 'Pedro' verwijst naar de commandonaam van
'• een terroristvan linkse signatuur die op H-191!1 in
Triest door de politie In een actie om hem aan te houden werd
gedood.
Oe 'Comitatl Camuniall Revoluzionari' ia een extreem linkse
organisatie die de laatste tijd niet meer van zich heeft doen

horen.
Blj het ter pern gaan van dit stuk. ontbraken nedera gegevens
omtrent de gezondheidstoestand V8n

BZC doss. 9.003.28ZC/00090

?

Onrvoarder Nilto-g«<IINBal

IIBn(/Bhouth/n.

Op 25+111!1 werden in de omgeving van Rome drieleden
aangehouden van de Brillate Rosse. Een der a1,1191houdenen Is
de bij verstek veroordeelde,

werd voorzijn aandeel in de ontvoering op 17-12-1981
van de Amerikaanse generaal
• destijds Chaf-Staf
voor Logistiek en Administratie V8n het Nato-hoofdkwartier
Zuid in Verona, veroordeeld tot 26 jaar gevangenisstraf.
Oe aanhouding vond plutalneen villa alwaar de drie terroristen
gebruik maakten van een door een verpleger gehuurde
zolderkamer. In de woning werden een grote hoeveelheld
documenten aangetroffen alsmede verscheidene vuurwapens
en handgranaten.
De andere aangehouden BR~eden zijn genaamd
en
.
De verpleger
werd alii-Z.jnae verdacht van het verschaffen
Viiforiäèrdak aan terrori8ten eveneens aangehouden.
Doss.nr.: 9.006.228ZCIO()I)26

H. Luxemburgs terrorisme
1. ();afstal springstaHen In Luxemburg
In de periode tuo1en 2 en 11h2-111!1 werden in Luxemburg In
staengroeven Inbraken gepleegd waarbij belrekkelijk grote
hoeveelheden springstof en aanverwant materiaal werden
ontvreemd.
In het weekend van 2 en ~1!185 werd een inbraak gepleegd
in een gipsmijn 111 HelmHIIg8.
Hierwerd ontvreemd:
- 25 kg explosieven van het merk Luxlts 435, verpakt in 6
dozen van 4,17 kg (14 patronen per doos van ong. 300 gr.), de
dozen zijn genummerd ven 9.674 tot en met 9.679;
- 25 meter lont;
- 40 ontstekers.
In het weekend van 15 op 19-~1986 werd ingebroken In een
steengroeve In Emzen.
Hier werd ontvreemd:
- 56 kg en 50 kg explosieven van het merk Lude S 188 varpakt
in patronen van 3,5 kg In 4 kisten van ieder 28 kg, genummerd
van 7.443 toten met 7.446;
- 600 ontstekers van de 110rie A (vertraagtijd 0 tot 9 NCOnden)
met 3 meter lont;
- 3 rollen springkoord van het mark Supercord 40 grs. 6 100
mater, kleur rood;
- 6 rollen springkoord Ovnocord 10 grs. à 250 meter, kleur
groen;
- een elecktrischa detonatorvan het mertZEB-112, nr. 97362.
De inbraak werd vermoedelijk door drie personen gepleegd.
Tussen 15 en 19-2-111!1 werd in een steengroeve in
S.nnlnellltlerv ontvreemd:
- 84 kg springstofvan het merk Luxite FB 85 verpalet In patroner
van 2.11 kg In kisten ven 28 kg genummerd ven 8.953 tot en met

8.968;
- 350 meter springkoord Supercord 40 grs. en
- 165 elektrische ontatekero.
In het weekend van 17 op 1W-1985 werd In een steengroeve
in BrouchiMII'ICh vermlll:
- een detonetor, merk onbekend, sedart 10 jaar in gebruik;
- 150 meter springkoord Oynacord 10 grs. kleur groen en
- 200 elektrische ontateken;.
In de periode ven 11 tot tt-.2-1985 werd in de steengroeve in
Altwies na inbraak vermist:
- 168 kg explosieven van het marlt Luxlts S 188 verpekt In
patronen van 3,5 kg in 6 dozen van 28 kg.
- 500 meter apringatof Oynacord 10 grs, kleur groen;
- ongeveer 190 ontstekers, serie A. merk Dynamlte Nobel.
Op 9-2-191!1 pleegden onbekende daders een inbraak in het
Geodynamisch Laboratorium in Helm•llge.
De dedert varachaften zich vermoedelijk dmv een valse sleutel
toegang tot de mijngang waarin het laboretorium Is Ingericht.
Door hel gedeeltetijk verwijderen van een ploalltalen
tussenschot konden ziJ het laboratorium betraden. De volgende
toestallen werden ontvreemd:
- een voHmeter van het merk Flucke 80860 A. nr. 3367072;
- een thermische sonde nr. 80 T-15 L-34 15 196;
- een voltmeter van het merk Keitleg;
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GOD' lo, en op vrij korte afstand van een moskee, waar juist
vele gelovigen voor het avondgebed bijeen weren gekomen.
Door de kracht van de exploeia kwamen zeker 80 meneen om
het leven onder wie enkele familialeden van de religieuze leider
en reavan zijn liJfwachten, terwijl 200 anderen gewond raakten.
Door de explosie llortte een acht-verdiepingen tellend
flatgebouw in en veroorzaakte aanzienlijke schade aan de
moskee en een aangrenzend appartement.
De bom was de zwaarale aanslag in Libanon na de aanval, die
op 21-1~1883 in West-Beiroet 241 AmerikaaRM en 58 Franse
soldeten doodde.
Omtrent de samenstalling van da bom en de identite~ van de
dader zijn geen gegevens voorhanden.
Tot nu toe heeft niemand zich verentwoordelijk gestekt voor de
bomaanslag.

a-lluldlglngen
Op een persconferentie werd door een offlciêle Ubaneae
voorlichtingsfunctlonarla medegedeeld, dal de eonslag het
werk waa van lsraêl, als vergelding voor de aanvellen op zijn
troepen in Zuid-Libanon door guerrillaatrijdars, bij wie het
meeet om Sjl'ltische moslims gm.
Een zegsman van de 'Hezballah' (Part// VIII! Gool verklaarde
evenwel dat zowellsrailiache als Amerikaanse agenten voor de
eenslag verantwoordetijk waren.
De 'Washington Posr wist te melden, dat de C.I.A. vorig jaar
met instemming ven president Reagen In het geheim
anti-terreureenheden in het Midden-Oosten had getraind en
gesteund. Eén van die orge nisatlas zou verantwoordeliJk zijn
geweest voor de bomaanslag, die gericht weelegen het leven
ven Sbeik
'·
Op 14-5-1985 zei Sheik
dat hiJ da beochikking had
over 'nauwkeurige informllie' dat de aanslag op 8 maart 1985
om hem middels een autobom te vermoorden het werk van de
C.I.A.was.

Onttcennlng
Naar aanlalding van
belchuldlglng, heeft de C.IA
elke belrokkenhGid bij een bomaanslag In Beiroet, waarbij op 8
maart j.l. doden en gewonden vleien. van de hand gewezen.
Douhlrnummer: 9.003.262c/00172

3. Ontvoering van Brilse geiHrde.
Weat-Biliroetd.d. 1~1985

',in

Jp donderdag, 14-.1-1114. In de ochtenduren, ontvoerden drie
gewapende mannen in het westelijk stadedeel van Beiroet, de
Britse galeerde
werd op weg naar zijn werk voor zijn woning
gedwongen in een auto plaats te nemen.
Made gezien het feit dat de wetenschapsmen een zwak hart
heeft en drie keer per dag medicijnen moet Innemen, riep de
Britse ambassade in Beiroet de ontvoerders op
vrij te
laten.

Cltolm
Op zondag 17-3-1-. verkilarde een onbekende in een
telafoontja oan een buHanlando persbureau In Beiroet, dat de
ontvoering door leden van de 'lslamHische Jihad' (A/ Jihad Al
lslamljah) werd -richt.
v~a

In danacht van dinsdag 211 op woensdag 27-3-1984 werd .
in Beiroet vrijgelstan. HIJ verkeert in goede gezondheid.
DezeHds dag vartrok de hooglerlar, die al bijna 28 jaar in
Beiroet woont en als rnel811urg In dienet van de Libenase
regering is, naar Engeland.

~

4. Orltt10t>rlng Britsa alcenfiVn,

in West-Beiroet

op 115-3-1985
Op vrijdag, 15-3-1985, werd In West-Beiroet,
, oud
59jaar, door viJl gewapende mannen ontvoard. Ovar de
toadracht ven deze ontvoering werd geen mededelingen
ontvangen.
, een Britse zakenman, is directeur van
een Llbaneae oliafirma, die voorheen eigendom was van Brltlah
Petrol en Shell. HIJ is de tweede Brit die In twee dagen tijd in
West-Balroet werd ontvoerd.
Claim

Een tot nu toe onbekende groeperi nu die zich de 'BRIGADES
VAN KHAVBAR' noemt, stalde zich verantwoordelijk voor de
ontvoering.
Oaerentegen verklaarde een onbekends op zondag, 17-3-111!1.
telefonisch tegenover een bultaniende persbureau in Beiroet,
dat zowel de ontvoering van de regionaal-directeur van
Aasoeistad Press voor het Midden-oosten, als de ontvoering
van de Britse hoogleraar
en zakenman
,
door leden van de 'Al Jihad Allslamljah' waren verricht, en dat
de drie mannen momenteel 'gevangenen' van de Islamitische !
Jihad zijn. De opbelter zei dat de ontvoeringen deel uitmaakten '
van een actie om de islamitische delen van Libanon van
bultenlandu apionnen te zuiveren.
Advles

Naar aanleiding van de ontvoeringen, raadde de Engelse
ambassadeur alle Britten die woonachtig zijn In het -telijke
stadsdeel ven Beiroet, aan uit Ubanon te vertrelcken.
Vlljlltfng
In de ochtenduren van zaterdeg, 30-3-1. ., belde
de Engelse ambassadeur in Beiroet op en zei dat hij weer vrij Is.
Dossiernummer: 9.006.2162C/00009

5. Ontvoering vsn

, ,

nsglonas/ directeur
1~ 1986
(AL JIHAD AL ISI..AMIJAH)
Op zaterdag, 1~1985, werd In helwestelijk stadsdeel van
Bairoet, de regionaal directeur van het Amerikaanse persbureau
Aasoclated Prass voor het Midden-Oosten,
37jaar oud, door gewapende mannen staande gehouden en
veovolgens weggevoerd.
Hoe de ontvoering precies in het werk was gegaan, werd niet
bekendgemaakt.
1,

wn Aaociatlld Press. in West-/Miroet op

Clllm
De Sjilllsche organisatie 'Al Jihad Allalemijah' heeft zich

lntu-n verentwoordelijk gesteld voor de ontvoering van de
Amerikunse directeur.
Dossiernummer: 9.006.21BZC/00012

1. Aans/aglll! op kantoren van 'Roya/ Jonlanian Alrli"...' In
Athene, Rome 11n Nlcosls d.d. 21-3-1986(8/ac/c September
Orgllfl/zlltlon}

mun 111!1, omstreeks 09.50 uur, wierp een
onbekende jongeman twee handgranaten naar de twee kantoren
van da Jordaanse luchtvaartmaatschappij 'Royal Jordanlan
AirUnes' (AUA), die ondergebracht zijn In het twee verdiepingen
tellande gebouw aan de Fllelinonstraat 4 te Alhene.
De dader gooide naar elk bintoor een handgranaat en verliet
daarno de plaats van het mlodrijf te voet.
Slechte 66n handgranaat explodeerde en verwondde drie
personen. Door de exploeie liep het kantoor aanzienlijke schede
op. De Griekse polltie zoekt thane naar de dader, die beantwoordt
aan het volgende signalement:
Op donderdag, 21

Do81iemummer: 9.005.216:k/00011
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In de oc::htenduren van dezelfde dagwas het kantoorvan de
'Aoyal Jordanlan Alrllnes' in het centrum van Rome (Italië) het
doelwit van een aanslag.
Ook bij deze actie gooide de onbekende doder een handgranaat
naar binnen.
Tengevolge van de granastexplosle liepen twee vrouwen,
vermoedelijk werkneemsters van het kantoor,lichte
verwondingen op, terwijl het kantoor echade bekwam.
Dezelfde dag, eveneens in de ochtenduren, deed zich een
handgranaatexplosie voor vlakbij da ingang van het kantoor
van de 'Royel Jordanian Airllnes' In Nicosia (Cyprus).
Bij deze aanslag vielen geen slachtoffers, maar het kantoor liep
schade op.
Omtrent de typen handgranaten, die gebruikt werden bij de
kennelijk gecoördineerde aanslagen, zijn gean bijzonderheden
bekendgemaakt.

Claim
In een enonlem telefoongesprek aan een bu~enlands persbureau
in Londen zei een man vanuit Rome te apreken uit num van de
'BLACK SEPTEMBER ORGANIZATION' en voegde eraan toe dat
de Palestijnse organisatie zich verantwoordelijkstelde voor de
aanslagen op drie kantoren van de 'Royal Jmdanl11n Ab1ines'.
Oe opbellar waarschuwde Palestijnen en Jorde niirs uit de
buurt van Jordaanse regeringsgebouwen te blijven, omdat
deze het doelwit kunnen zijn van nieuwe acties.

Dossiernummer: 9.003.28ZC!00104

e. Iers terrorisme

dat twee on1voerde Engehen en mevrouw
spoedig vrij zouden komen.
Dossiernummer: 9.005.218ZC/OOOOB

8. Ontvoering van de Franse

vlce-~;onsul,

1. Mortierlilinval op politiekazerne te Newry d.d. 28-2-1986
(I.R.A.}
~In

West-Beiroer op 22-3-1985
In de ochtenduren van vrijdag, 22-3-1985. werd in West-Beiroet,
de vice-consul van Frankrijk,
door
een aantal gewapende mannen overvallen, nadat hij op circa
honderd met8f v•n de Franse ambassade een kiosk was
binnengegaan om er een krant te kopen.
De met pistolen gewapende jongemennen sleurden hem uit de
kiosk naar een gereedstaande auto. en reden vetvOlgens in
snelle vaart weg.
VerantwoordeliJleiMld
Op dezelfde dag belde een onbekend gebleven man, die zei te
spreken namens het tot dusver onbekende 'Commando Beiroet'
van de Ofgonisatie 'Al Jihad Al lslamijah', een bultenlands
persbureau in Beiroet op met de mededeling, dat de vice-consul
ontvoerd was omdat hij een agent was van het FranM
Imperialisme. Onze operaties gaan door, wij zijn de sterksten.
Noot De vicOH:Onoul was de enige diplomaat, die in West-Beiroei
vlsurneanvragan In behandeling nam. I.v.m. de min of '""'
chaotische toestand in het westelijke stadsdeel van Beiroet,
heelt Frankrijk lijn ambassede bijna geheel naar het oostelijk
stadsdeel verplaatst.

Doasiernummer: 9.005.218ZC/00010

7. Ontvoering van Franse ambsss/lde-Bit/ICh~.
en diens docl!rer,
; in West-Beiroet op 22.3.85
/'Al Jihad AllslamijBh')
Op vrijdag, 22-3-1185, werd in West-Belroet de Franse
ambassade·altaché,

1

en diens dochter,

l die als secretarHSO biJ de culturele afdeling

van de Franse ambassade werkt, door gewapende mannen
ontvoerd. Aangezien de attaché en diens dochter op genoemde
dag al om 08.30 uur in een auto van huis waren vertrokken en
om 12.30 uur nog niet op de Franse ambassade waren
gearriveerd, werd met de mogelijkheid rekening gehouden dat
beiden zouden kunnen zijn ontvoerd.

a.lm
Op de dag van de vermi•sing van de diplomaat en diens
dochter, werd een buitenlands persbureau in S.iroet door een
onbekende man opgebeld, met de mededeling dat de •Al Jihad
Allslamijah' de verantwoordelijkheid opeiste voor da ontvoering
van de Bttaché en diens dochter.
Oe opbellar gaf verdtf te kennen, dat de attaché. diens dochter
en de Franse vice-consul, pas zouden worden vrijgelaten als
Frankrijk een contract voor de levering van Mirage-vliegtuigen
aan Saudi-Arabië op:egt en zijn steun Intrekt aan de Iraakse
president Saddam Hussein in lijn oorlog met Iran.

Plu!$ van detentie
Een westerse diplomaat verklaarde vernomen te hebben dat de
drie Fransen worden vastgehouden in Hermel, een stad aan de
noordelijke rand van de Beka'a-vallei in Oost-Libanon. Oe stad
Hermei wordt beheerst door de 'HIZBALLAH' ('Partij van God'),
een organisatie van lundamentetisti$Che Sji'iten. die volgens
Westerse diplomaten belrekkingen onderhoudt met de· Al
Jihad Allslamijah' (lslamlrische Jihsdl.

Vrijlating
In de middaguren van zondag, 31-3-1985. lieten de ontvoerders
de secretaresse van de Franse ambassade, mevrouw
· vrij. Ze maakte het uitstekend en was naar eigen zeggen
goed behandeld.
Voor haar vrijlating, -rd op dlnsdag,26-3-1985, door een
anoniem persoon, die zei de organisetie 'BRIGADES VAN
KHAYBAR-Afd. libanon' te vertegenwoMdigen, aangekondigd
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·,. Kaping LuffMnle·vliegtuig tijdens vlucht van München nHr
Athene d.d. 27-3-1985
Op woensdag, 27-3-1885, omstreeks 14.10 uur, vertrok een
Boaing 727 van de Westduitse luchtvaartmaatschappij Lulthansa
met aan boord 142 passagiers en een negenkoppige bemanning
vanaf het vliegveld van München met bestemming Athene.
Toen het vliegtuig zich In het Griekse luchtruim bevond,
bedreigde een met een mes gewapende man de
vliegtuigbemanning en eiste dat het toestel naar Libië zou
vliegen.
Korte tijd later landde het vliegtuig op het vliegveld van
lstanbul (Turkije) om brandstof te tanken. De Turkse autoriteiten
hadden de gezagvoerder toestemming gegeven om te landen.
Direct na de landing namen acharpschutters posities In rondom
het toestel.
Tegen 18.15 uur kwamen alle passagiers en een steward uit het
vliegtuig. Oe overige bemanningsleden en de kaper bieven in
het vliegtuig achter.
Omstreeks 20.00 uur gaf de kaper zich over aan de Turlcse
polhie. Oe kaper was in het bezit van een Syri$Ch paspoort,
maar men vermoedt det hij een Libiër is.
.Dossiernummer: 9.006.21BZCI00013

10. Bomaansl•g op re6raursnt 'El Descsnso' in Torrejón
(Madrid) d.d. 12-4-1115. ('Al Jihad Allslamijah')

Op vrijdag, 12-4-1985, omstreeks 22.30 uur, werd het drie
verdiepingen tellende restaurant 'El Oescanso' in de Madrileense
voorstad Torrejon. gelagen aan de autosnelweg Madrid
- Barcelona, en vlakbij de Amerikeanse luchtmachtbasis in
Torrejón. door een zware explosie getroffen.
Op het tijdstip van de ontploffing bevonden zich in het restaurant
meer dan honderd personen, onder wie veel Amerikaanse
militairen van de naburige basis. Veel van hen waren aan het
eten in het restaurantgedeelte, datzich bevond op de bagene
grond.
Direct na de e><plosie, die op de achtergevel na alle muren van
het verdiepingagebouw deed instorten. zochten
reddingsploegen tot in de ochtenduren van da volgende dag in
hel puin naar slachtoffers.
Als gevolg van de explosie kwamen 18 Spanjaardan om het
leven. terwiJl 82 personen, onder wie 15 AmerikaenM militairen.
gewond raakten.
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Op donderdag. 28-2-1985, werd de politiekazerne van de
Noord-Ierse grensplaats Newry met mortieren beechoten.
Op het tijdatip van de beschieting waren veel politiemannen
voor het nuttigen van het avondeten in de politie-mess.
De aanval duurde enkele minuten, waarbij in totaal zes
mortiergraneten de kazerne troffen.
Onmiddellijk na de aanslag reden ambulances afen aon om de
doden en gewonden naar ziekenhuizen te transporteren.
Agenten zochten naar overlevenden in de puinhopen, terwijl in
het luchtruim boven de kazerne helicopters met grote
schijnwerpers poshle Innamen om de reddingswerkzaamheden
te vergemakkelijken.
Als gevolg van de be$Chiatlng kwamen negen
politiefunctionarissen, waaronder twae vrouwen om het leven.
terwijl 32 anderen gewond raakten.
De kazerne werd door een aantal vakrefters geraakt. Het bureau
en een obaervatietoren werden zeer zwaar beschadigd.
Omliggende woonhuizen liepen ernstige schade op.
Omwonenden werden geëvacueerd, aangezien er gevaar
'>estond dateronontplofte mortiergranaten zouden zijn.

Identiteit
Van de daders, vermoedelijk leden van het verboden Ierse
Republikeinse leger, ontbreekt elk spoor. Vermoed wordt dat
zij via de Ierse grens zijn ontkomen.

Onderzoek
Uithet onderzoek ia naar voren gekomen, dat de mortiergranaten
middels afstandsbediening efgaschoten waren vanef de
laadbak van een vermoedelijk ontvreemde vrachtauto. die
geparlceerd stond in een straat nabij het winkelcentrum, niet ver
van de politiekazerne.

2. Moord op rooms-katholieke poHtltJman, H.

juni1885. no.
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Enniskill8n d.d. 3-3-1985/I.R.A.)
Op zondag, 1-S-1985, in de ochtenduren, werd voor de kapel
van een klooster in Enniakillen de room&--kathoUeke politieman,
• achter het stuurvanziJn auto doodgesc:hoten.
Hot slachtoffer was met lijn gezin op weg naar de mis. De
daders echoten hem op korte afstand dood, waarna zij in hun
auto wegreden.
Hoewel de verantwoordelijkheid voor de moord nog niet werd
opgeêist, dient deze te wordon toegeschreven aan het verboden
Ierse Republikeinse lager.

Doss.nr.: 9.003.2BZCI00170

3. Moord op esn 45-jarige man In Cart (Ierland} d.d. 23-3-1985
1/.R.A.J
Op zaterdag, 23-3-1885, werd bij de Ierse stad Cork, het
stoflelijk overachot van een niet bij naam genoemde man
gavonden. Uit het onderzoek kwem vast te staan dat hij was
doodgeschoten.

Claim
Het Ierse Republikeinse Leger stelde zich verantwoordelijk voor
de moord op de man, die volgens haar bij een afgenomen
verhoor had toegegeven meer dan zeven jaar als informant te
hebben gewerkt voor de Britse troepen.

Doss.nr.: S.003.28ZC/00171

4. Mogelijke verdachten van de bomaanslllg op het Grand
Hotel te Brighton d.d. 12-10-1984.
(VeNo/9 op 1fi84..121/Btl. onderA.T)
Uit ingestelde politieonderzoeken is gebleken dat als de
mogelijke verdachten van de bomaansl1g op het Grand Hotel te
Brighton kunnen worden aangemerkt, de personen die aan
ondervolgende signalementen voldoen.

Claim
Ongeveer anderhalf uur na de beschieting kwam bij een
radiostation een telefoontje binnen. waarin de
verantwoordelijkheld voor de aanslag werd opge61st door het
I.R.A. In een door het I.A.A. opgestelde verklaring werd
meegedeeld: 'Met deze grote, zorgvuldig beraamde operatie
bewijzen wij dat we kunnen toeslaan waar en wannear wij dat

.wensen'.
Vorige aanalegen

Oe politieka-na met het bijhorende politiebureau. gelegen in
het centrum van Newry, achter hoge traliehekken wordt zwaar
bewaakt. Het politiebureau was In het verleden al vaker het
doelwit geweest van I.A.A.-aanvallen.
Ongeveer tien jaar geleden liet het verboden Ierse Republikeinse
Leger vanuit een gehuurde helicopter een bom op het bureau
vallen, die echter niet ontplofte.
Reacties

De Ierse premier, Garret FitzGerald, heeft de aanslag krachtig
veroordeeld, bestempelde deze als een 'massamoord op
mede-leren' en sprak achande van 'de wreedste en meeat
cynische machtsuitoefening op dit eiland in onze dagen'.
Premier M. Thatcher noemde de aansleg 'lef eri barbaars'. De
Engelse minister voor Noordierse Zaken,
,
noemde da beschieting een bewijs voor 'de minachting van de
terroristen tegenover de hele gemeenschap'.
Ds.
·, één van de spraakmakendsta pro-antae
leiders in Noord-Ierland. bracht een bezoek aan Newry en
drong aan op de 'herinvoering van de doodstraf'.
Doas.nr.: 9.003.2BZC/00139

Doss. nr.: S.003.28ZC/00007

F. Indonesisch terrorisme
1. Bomlilinslag op Indonesische bus bij &nyuwangi (Oost.Javs)
d.d. 15-3-1985.
In de avonduren van vrijdag, 15-3-198!1, deed zich een explosie
voor in een lndonesieche bus bij de stad Banyuwangi (prov.
Oost.Java, lndonesiiJ.
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2. Poging tot bomBensleg op Federale Bureau voor
Defenlitltechniek in Kob/enz d.d. 3-6-1986.
Op 3-5-1915, omstreeu 00.30 uur ontdekte de bewakingsdienst
van het in Koblenz gevestigde Federale Bureau voor
Defensietechniek op het aan de achterzijde van het gebouw
gelegen parkeerterrein een rugzak waarin een bom verborgen
bleek te zijn.
De bom werd onschadelijk gemaakt.
Sunenatelllng bom
1. Zeven staven van ieder 2 kg springstof met de opdruk voor
zover leesbaar 'gelsurité 2000 11 984c snpe usine vonges 21'
De staven waren ieder verpakt in wit papier en met kleefband
omwikkeld.
2. Vijfentwintig 100 gr.-patronen springstof met de opdruk,
societé des explosifs titanite 21270 pontalllar s/saone m
01/08/83 xn 314 f Deze patronen waren steeds per drie stuks
met wit papier en kleefband tot een staaf verpakt.
3. Drie 100 gr.-patronen springstof met opdruk 'societé des
axplosifs litanie dynamite antigal titadyn 25 asc lsleten/CH,
agrement no xg 362 fen een wit etiket '11 10 83 a'. Deze
patronen waren op dezelfde wijze als hierboven vermeld tot
een staaf samengepakt.
4. Drie 100 gr.-patronen springstof met opdruk 's.a. prb Nobel
axplosifs n.v. dynamite 3 maliere explosieve springstof type 1
25 mm 100gr 1.83'.
Deze patronen dragen de nummers: 055894, 055935 en 056199.
Ook deze patronen waren tot een staaf samengepakt.
De springstof was in een ku118nsloop van ong. 78 bij 75 cm
gewikkeld. De kussensloop was voorzien van een bomen- en
bloemmotief. Het totaal was omwikkeld mat ongeveer 100
meter groenommenleid springsnoer in verscheidene lange
stukken. Bij de springstof trof men nog een ongeveer 52 cm
lang gselommanteld stuk springsnoer aan.

Juni 1915, no. a

opdruk '11 10 83 a'. Op grond van de nummers op de Dynamite
3 patronen werd vastgesteld dat deze alkometig zijn van de
explosievendiefstal in Ecaussines d.d. 3 op 4-6-1984.

Consplratfeve woning
In de con spiratleve woning in Frankfurt, Bergerstraaae 344 werd
indertijd documentatie mbt het doelwit aangetroffen.
Tevens was het bedrijf in Koblenz genoemd in 'Interview met
kerneraden uit de RAF, gepubliceerd In het ondergrondse
tijdschrift 'Zusammen Kampfen nr.2'.

Doss: 9.003.2BZC/00157.

Enerwiebron
Als energiebron dienden drie platte batterijen van 4,5 volt van
het merk Daimon. type 'NI allkraft'.

Ontmlclng
De ontsteking bestond uit drie elektrische ontstekers van de
firma Dynamite Nobel, Troisdori. Een van de ontstekers was
omwikkeld met kleefband. De ontstakers bevonden zich in een
uit een kunststof vervaardigde imitatie van een druipende kaars
in de springstof.
AndermateriMI
Als verbindingacomponenten was gebruik gemaakt ven
schakelmeterlaai uit de radio-elektronica; koperdraad met rode
en witte kunststofioolatie. Een stuk van een standaardpostpakket
diende als versteviging van de rugzak.
Het toagepaste kleefband heeft een breedta van ong. 19 mm en
heeft de kleuren blauw, geel, zwart en grijs.
Ondermek
Het groenammantelde opringsnoer Is afkomstig van de Franse
firma 'Davey Bickford'.
Soortgelijk springsnoer werd gebruikt bij de poging tot aanslag
op de Nato-echoot in Oberammorgau d.d. 18-12·1... en bij de
aanslag op de afdeling defensietec~niek van de Franse
ambassade in Bonn d.d. 31·12-1984. De onder 3 en 4 genoemde
springstoffen Tltedyn 25 en Dynamke 3 werden ookaangetroffen
in de bom In Oberammergau.
Zowel op de Titadyn 25-patronen In Oberammergau als op die
van Koblenz bevinden zich witte etiketten met dezelfde zwarte

Op 3-&-198&, omstreeu 04.07 uur ontplofte in Keulen aan de
achterzijde van de firma Telecommunications,
Radio-elektroelectriques et Telephoniques (TRneen bom.
De firma TRT in Keulen is filiaal van een Franse onderneming
die haar hoofdzetel in Parijs heeft. De firma maakt o.a.
radarapparatuur voor militair gebruik.
Op 30-4-1986 werd in Parijs een aanslag gepleegd op de aldaar
gelagen hoofdzetel van TRT.
Vrijwel gelijktijdig vond een aanslag pisets op de firma SAT (zie ·
elders in dit bulletin), eveneens een bedrijf in de
telecommunicetie.
De In Parijs geplaagde aanstagen werden geclaimd door
'Action Directe'.

Consplratleve woning
In de o.w. Frankfurt, Bargerstrasse 344 werd indertijd
Informatiemateriaal mbt het bedrijf TRT aangetroffen.
De aanslag te Keulen werd vooralsnog niet geclaimd.

Terstond na het voorgevallene kwam vast te staan dat de
explosie niet werd veroorzaakt door een gaslek, aangezien de
propaangasflessen die In de keuken van het restaurant stonden,
intact waren gebleven.
Alhoewel er na urenlange onderzoeken nog geen sporen van
een bom weren gevonden, verklaarde een Madrileense
onderzoeksrechter, dat er waarschijnlijk sprake was van een
bomaanslag.ln een later stadium van het onderzoek kwam
overduideUjk vast te staan dat de explosie was veroorzaakt
door aan bom, die kennelijk was verborgen in de toiletten van
het restaurant.

Door chemici van de Spaanse politie werd de als 'Cioratira'
onderkende springstof op de kleding van de slechtoffers van de
ontploffing vastgesteld. De gebruikte springstof bestond uit een
verbinding van chloraat, potas, zwavel en aluminiumpoedar en
heelt minder explosieve kracht dan hetveelal in Spanje gebruikte
'Goma 2'. Tot nu toe was in Spanje zelden gebruikgemaakt van
een dergelijke bom.

Identiteit van de dlder(a)
Jmtrent de identiteit van de dader(s) zijn geen bijzonderheden
bekend geworden, maar vermoed wordt dat de dader van de
aanslag behoort tot een 'buitenlandse terroristische
organiaatle'.De civiele gouverneur van de provincie Madrid,
, verklaarde dat het vrijwel
uitgesloten was dat Spaanse terroristische groepen zoals de
'GRAPO' of de ETA voor de explosie in het restaurant
verantwoordelijk weren.
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Een naliaanse diplomaat en zijn echtgenote, woonachtig in een
belendend appartement raakten licht gewond. Het gebouw
werd zwaar beschadigd.
Op een muur werd een met een spuitbus gemaakt opschrift
'FRAP' vastgesteld.
Bij de letters was tevens de bekende vijfpuntigester aangebracht.

Claim
Even voor echt uur werd de verantwoordelijkheid voor de
aanslag in een telefoontje aan de RTBF opgeëist door sen
anonymus die zei te spreken uit naam van 'Frontllevolutionnalre

cl'Action Prolatarlenn•Unlte du 20 Avrll'.
De spreker deelde mee dat er spoedig een communiqué zou
verschijnen. De beller sprak accentloos Frans.
Op21-4-1915 omstreeks 2.14 uur werd in Ukkeleen bomaanslag
gepleegd op het gebouw van de firma AEG/Telefunken. Ook
hier werd de bom aan de achterzijde van het gebouw geplaatst.
De schade was groot. Er vielen geen g-onden. Op een laag
muurtje in de omgeving van de plaats waar de springlading
wes geplaatst, trof men eveneens het opschrift 'FRAP' aan.
Gelet op de fragmenten die werden aangetroffen moeten de
daders gebruik hebben gemaakt van een snelkookpan van het
merk'SEB'.
Tevens werden onderdelen van een campinggasfles
veiliggesteld.
Op 23-4-11185 ontving de Franstalige krant 'Le Soir' evanals de
Franstalige omroep RTBF een telefoontje waarin de aanslag
werd opgeëist door de 'FRAP'. Tevens werden aanwijzingen
verstrekt op welke plaats de in eerdere telefoontjes
aangekondigde communiqués konden worden aangetroffen.

Ingekomen claims

Doss: 9.003.2BZC/00156

D. Frans Terrorisme
1. Bomssns/sg op k11ntoor /ntemationa/e Monetair~~ Fonds te
Parijs d.d. 27-4-1985 (Action Directe}
Op 27-4-1985, omstreeu 03.28 uur ontplofte in Parijs voor de
vestiging van het Internationale Monetaire Fonds (IMF) in Parijs
een autobom. Het zes verdiepingen tellende gebouw werd
zwaar beschadigd.
Clelm
De aanslag werd op 29-4-1986 in een brief aan het persbureau
AFP Parijs geclaimd door Action Directe. Als bewijs van
authenticiteit weid In de brief het (Franse) kenteken genoemd
van de auto waarin de bom was verborgen.
Tevens werd opgeroepen tot de opbouw van een politiekJmilitair
front in West-Europa.

BZC dou 9.003.2BZC/00148

2. Aanslagen op telecommunlc11tiebedrijven SAT en TRT. d.d.
3(}.-4-.1986 (Action Directe}
In de vorage ochtend van 30-4-1915 vonden in Parijs vrijwel
gelijktijdig twee bomaanslagen plaeta op~-,,~
telecommmunicatiebedrijven 'Societe~onym~ de
'
Telecommunication' en 'Telecomm ications, Radloel~ s
het Philipaoi:oncern.
et Telephoniques', een onderdeel v
Er ontstond uitsluitend meteriêle sch e. Belde bedri
levaren oa. electronica bestemd voor jac
·
en en ander
specifiek militair technisch vernuft.·
De verantwoordelijkheid voor de aanslagen werd opgeiist door
'Action Directe.-Unlté Cambattante Ciro Rizatto'.

BZC doss.: 9.003.2BZC/00148
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Oorzaak aplotle.

Semenstelling bom

3. BomsMslsg op firma TRT In Keulen d.d. 3-5-1985.

Ontmklng.tljdvettreger
De vertrager bestond uiteen 60 minuten-kookwekkertje van het
mark Memocron.
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Het radiostation 'Antena 3' te Madrid en twee Baskische
kranten ontvingen anonieme telefoontjes, waarin de
verantwoordelijkheld vOor de bomexplosie werd opgeëist door
de ETA maar de politie nam de claims niet serieus.
Op zaterdag, 13-4-1915, kwam een anoniem telefoontje binnen
bij een Westers persbureau in Beiroet, waarin de opbellar
verklaarde dat de Sji'itlsche terroristische organisatie 'AL JIHAD
AL ISLAMIJAH' ('Islamitische Jihad') zich verantwoordelijk
stelde voor de bomaanslag op het restaurant, en vaagde er nog
aan toe, dat deze tweede aanslag buiten. Libanon een
'vergeldingsmastregel' wes voor de bomaanslag in de Sji'itische
wijk Bir al Abed in het westelijk stadsdeel van Beiroet op
8-.1-11185.
Bij het Spaanse Nationale Persbureau kwamen in verband met
de explosie in het restaurant, in de nacht van 13 op 14-4-1985,
twee lagenstrijdige anonieme telefoontjes binnen. De anonieme
opbellor verklaarde dst de 'lslamitioche Jihad' niet voor do
aanslag verantwoordelijk was. Even later belde een anonymus
op en zei dat 'de Gewapende Organisatie van het Joodse Volk'
de aenolag had geplaagd uit protest lagen het feit dat 'Spanje
geen diplomatieke betrekkingen met lsraöl onderhoudt'.
De Spaanse minister van Binnenlandse Zaken,
bevestigde dat de verantwoordelijkheid voor de aanslag vanuit
Beiroet is opgeëist door de 'Islamitische Jihad'. ·

Doniernummor: 9.003.2BZC/00168

B. Belgisch terrorisme
1. Bomaansl11gen op Nato-assemblée en AEG/Telefunken resp.
d.d. 20 en 21--4-1985 in Brussel (FRAP}
In het weekend van ~1985 werd Bruaael na een periode
van drie maanden betrekkelijke rust opgeschrikt door twee
bomaanslagen.
Op ~1915 ontplofte er een bom op een vensterbank aan de
achterkant van het hoofdgebouw van de Noord Atlantische
Asaamblee.

Communiqués
De communiqués die inderdaad op de aangegeven plaatsen
(twee vuilnisbakken in Brusaen werden aangetroffen bestaan
uit vijf pagina's Franse tekst.
Ten aanzien van de FRAP wordt opgemerkt: 'FRAP is een
revolutionaire anti-imperialistische organisatie die ectie wil
voeren lagen alles wat nablj of vanuit de verte batrokkan is bij
de voorbereiding van de imperialistische oorlog'.
In de teUt wordt verder ingagaan op de samenwerking tussen
het militaire apparaat en de toeleverende industrie, waarbij
aangehaaldwordt dat op22en 23-4-1985 in het Sheraton-hotel
te Bruaael een symposium werd gehouden waarbij
vertegenwoordigers van de Natoen de industriële wereld
bijeen we ren.
'Wij militanten van de FRAP weigeren de NATO het recht haar
militaire strategie op te dringen (installatie van raketten,
afgeschermde aankopen, etc.) lagen de wil van het volk.
Wij weigeren haar politieke overheersing
en haar economische uitbuiting'.
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de veiligheid van de STAATlil door het gevangenzetten van
pacifisten (vertegenwoordigen 75% van de mensen die afkerig

Op de vlogschriften staat zowel in het Frans als in het Nederlands
de tekst: 'Gevaar. Bomauto. Raak de auto vooral niet aan.
Verlaat de straat onmiddellijk zover mogelijk'.
In een tweede pamflet werd de actie gemotiveerd. Beide
pamfl81lan zijn voorzien van het logo van de 'Communistes
Combattantes' en zoals gebruikelijk van foto's van het doelwit.

zijn van kruisraketten) voor het overtdimmen van een militaire

Oe typografische verzorging was eender als bij de voorgaande

omheining, hebben wij besloten het politieke orgaan van de
NATO te treffen: De Organisatie van de Noord Atlantische

door de CCC uitgegeven communiques. In het pamflet noamt
de CCC de werkgevers uitbuiters: 'Kameraden vanmorgen
hebben Cellules Communistes Gombattantes het hol van de
uitbuiters aangevallen en verwoest'.
Tevens keert men zich tegen de NATO: 'De arbeiders en
arbeidsters, allen verenigd, willen geen ellende meer en zeggen
nee tegen de oorlog die de Natoons voorbereidt'.
Onder verwijzing naar de datum 1 mei, internationale dag van
de arbeid wordt het woord gericht tot het proletariaat':
'Laten wij ons over het gehele land verenigen, mannen en
vrouwen van België en immigranten, onze zaak is uniek, het is
de zaak van degenen die zijn uitgeboit, de zaak van het

In een verwijzing naar de anti.tc.ruisraketten-demonstraties bij

de luchtmachtbasis te Florennes stelt de FRAP: 'Op het uur
waarop de democratie haar ware gezicht begint te vertonen
door feministen gevangen te zetten voor kalken (aantasting van

Assemblee, het hart waar de plannen worden ontworpen voor

de politieke integratie van de lidstaton en de strategie van de
wereldoverheersing.'
T.a.v. de USA stellen de opstellers van het communiqué dat de
Belgische leiders zich afhankelijk opstellen van de Verenigde
Staten en 'hun orders halen in Washington bij de sinistere
clown Reagan zelf'
De actie tegen AEG/Telefunken werd gepleegd omdat dit bedrijf
aldus de FRAP 'een gepriviligeerde gesprekspartner van de
NATO is' waarbij in detail ingegaan wordt op het materiaal dat
het bedrijf t.b.v. militaire doeleinden produceert.
Nato-a.....,blee
De Nato-assemblee heeft geen institutionele banden met de
Nato, doch werd in 1955 opgericht op initiatief van de nationale
parlementen van de Nato-lidstaten.

Het doel van de assemblee is een discussie-forum te bieden
aan de Noord-Amerikaanse en Europese parlementariërs. Veel

BZC doss: 9.0C3.2BZC!OCI42
BZC doss: 9.0C3.2BZC/OCI41

C. Duits terrorisme

Enige minuten na de explosie werd de aanslag telefonisch

1. Bomaanslagen contra 'Deutsche Bank; chemieconcern
Hoechst, en kantoor verbond werkgevers metaalindustrie d.d.
294-1985. {R.Z.}
.

geclaimd door een naar de stem te oordelen jonge Frans

sprekende vrouw bij de nachtportier van het Franstalige
dagblad 'Le Soir'. De vrouw zei te spreken namens de CCC.
Enige uren later werd aen communiqué afgeleverd bij de
Franstalige omroep RTBF in Namen.
In het commonique, wederom typografisch goed verzorgd en
voorzien van hetlogo van de CCC en twee foto's van het
doelwit, verwijt de CCC de Rijkswacht dat er bij de aanslag van
1-5-85 op het VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen)
doden zijn gevallen.
De CCC stelt in haar communiqoé dat de Rijkswacht tijdig werd
aanval op een gebouw van de Rijkswacht wordt dan ook als
volgt verklaard: 'De dood van deze arbeiders heeft de kracht
van ons initiatief gebroken ..... en heeft twijfel gezaaid in het
bewustzijn van de maatschappij die groot vertrouwen had in
onze organisatie ..... Nu zullen wij onze aanval ook richten tegen
de Rijkswacht .. .'

proletariaat, het is de zaak van de volkeren. Wij zijn de partij
van de sociale revolutie. Laten wij het Rode Vaandel van de
arbeidersbeweging opnemen. het Rode Vaandel van onze

Onderzoek

strijd, laten wij hem ontrukken aan de handen van hen die ons
verraden en laten wij hem hoog boven ons meevoeren tot aan

Hoewel de onderzoeksresultaten op het moment van poblikatie
nog niet geheel bekend zijn, kan worden medegedeeld dat de
ontsteking radiogeleid was waarbij gebruik werd gemaakt van
het type nl. 'Robbe Eco 2000'dat eerder was gebruilel bij de
aanslagen d.d. 15-1G-1!185 Bomaanslag studiecentrum Liberale
Partij te Brussel en d.d. 17-1G-1985 Bomaanslag Christelijke
Volkspartij te Gent.

de overwinning!'
Hot pamflet besluit met de oproep tot de opbouw van de
'organisatie van strijdende proletariërs, geleid door het
marxisme-leninisme'.

De autobom
De bestelauto was geladen met 5 of 6 propaan-c.q. butaanflessen
van elk 10 à 13 kg.
Vermoedelijk is de explosie middels een kleine hoeveelheid
springstof op gang gebracht.
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claim

geïnformeerd en de omgeving had kunnen ontruimen. De

zaken die in de Natospelen worden ook in de assemblee of in

haar commissies behandeld. De Assemblee heeft geen
beslissingsbevoegdheden.

Bilzondere Zaken Centrale
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Dossiernummer 9.0C3.2BZC!OC 152

In de vroege ochtenduren van 29-4-1985 vonden in Keulen en in
Düsseldorf nagenoeg op hetzelfde tijdstip drie bomaanslagen
plaats.
Tegen 2.45 uur explodeerden in Keolen twee bommen, een bij
het kantoor van de firma Hoechst en een bij het kantoor van het
verbond van werkgevers in de metaalindustrie. Omstreeks 2.50
uur explodeerde in Düsseldorf een bom bij het hoofdkantoor
van de 'Deutsche Benk' (foto). De aanslagen veroorzaalrten
aanzienlijke materiele schade.

Uit het eerste onderzoek bleek dat de daders gebriJ ik hebben
gemaal<! van hoogwaardige explosieven.
Claim
Dezelfde dag ontvingen de 'Kölner Stadtanzeiger' en 'OPA'
Keulen identieke volgens het poststempel in Keulen verzonden
brieven waarin de 'Revolutionäre Zelle' de verantwoordelijkheid
voor de aanslagen opeisen.

Berlijn
In Berlijn vond eveneens op 294-1985, omstreeks 2.30 uur aen
bomaanslag plaats gericht tegen de nieuwbouw van het
Fraunhoferinstituot.
Hier werd gebruik gemaakt van een geïmproviseerd explosief
bestaande uit een met explosieve stof gevulde plastic jerrycan

voorzien van een rond een wekkeruu !Werk geconstrueerde
ontstekingsvertrager.

Doss.kenmerk: 9.0C3.2BZC/00147.

2. Bomaanslag op kantoor 'Verbond voor Belgische
Ondernemingen. {VBO! d.d. 1-5-85 {CCCJ
Op 1-5-15 omstreeks 0.25 uur pleegden onbekenden met een
bomauto een aanslag op het gebouw van het Verbond voor
Belgische Ondernemingen (VBO).
Bij de aanslag kwam één brandweerman om het leven, vier
anderen raaiclan ernstig gewond evenals negen toevallige
voorbijgangers.
Een der gewonde brandweermannen overleed in het ziekenhuis.

Wurtehuwlng
Even voor de aanslag, omstreeks 0.15 our ontving de Rijkswacht
een anoniem telefoontje waarin de aanslag werd aangekondigd.
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en waren vervolgens in de nacht verdwenen.
Een der bewakers alarmeerde depelitie en toen de auto begon
te roken ook de brandweer.
Brondweer
Op het moment dat de brandweer aankwam, stond de auto in
brand.
Later bleek dat de brandweer onk•ndig was van het feit dat het
om een bomauto ging.
Even nadat de brandweer met de blussingswerkzaamheden
was begonnen, explodeerde de auto.
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De pamflenen in de nabijheid van de auto waren te laat
opgemerlrt.

'ER'''~
~~

·.

. , ..... '....
.._
.;.••, ..:i: ~.·
.;·)R·"~r·ï;;..''"

C .. C. ·. ·v_Ä~ · :~,.•-::;..
..

'

• •. . .

. '

:, '•. ~

d .• ·~f(...

i

•ltt .·,, ,, j

..o~~sAVOlJ
.URE~PIEGEÊ::.
. !.~ .. : ·.. ;-...... .
., ·. .; :: •' . . ·:...... .. ~
PREVENEZ VOS COLLEGUES ET FUYEZ ·IMME-.'· ·
.DIATEMEN.T SUR. LA .RUE, ET AU PWS LOIN I
.....

Bewekingacll..,at
Kort na twaalf uor ontdelrte een particuliere bewakingsdienst
een verdacht neergezette bestelauto.
Twee jonge mannen die de auto hadden geparkeerd in de
Stuiverstaat aan de achterkant van het VBO-gebouw waren uit
de auto gesprongen, hadden snel enige pamfletten verspreid
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NE TOUCHEZ SURTOUT PAS AU VEHICULEI

Het door de CCC voor de aanslag verspreide pamflet.

3. Bomaanslag gebouw gendarmerie in Brussel d.d. 6-5-1985
(CCC}
Op I-5-1M5 ontplofte omstreeks 4.10 uur in de Brusselse
voorstad Woluwe St. Pierre een bom voor het gebouw waar het
Hogere Bestuor van de Logistiek (HBL) van de rijkswacht
gehuisvest is. De schade aan het gebouw bleef beperlrt. Er
vielen geen slachtoffers. Het vrijstaande doelwit was niet
bewaalrt on voor de daders op eenvoudige wijze vanaf de straat
bereikbaar door het overklimmen van een hek.
Tijciatip
De aanslag vond plaats enige uren voordat in Brussel een door
links georganiseerde demonstratie zoo worden gehooden uit
protesttegen het in België manifest geworden terrorisme.
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Ravage na aanslag op 'Deutsche Bank'
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