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A. Arabisch terrorisme 

F 

1. Bomplualngln auto van Syrilcl> diplomaat In OeMve d.d. 
.... 1986. 

Op vrijdag, 24-11-1986, omstreeks 06.00 uur, explodeerde In een 
rijdende auto van een Syrische diplomaat. verbonden aan de 
Syrische ambassade in Genève (Zw~land) een bom. De niet 
biJ naam genoemde diplomaat en zijn echtgenote konden 
uit de auto worden gered voor deze vlam vatte. 
Belden liepen een shock op. Twee voorbijgangaNI raakten licht 
gewond, De bom, waarvan de samenstelling niet bekend Is had 
een geringe explosieve kracht. 

Allnhoudlng. 

Op grond van aanwijzingen van ooggetul!i&n kon de Zwitserse 
politie iri de loop van de middag twee Anlblsche verdachten 
aanhouden. 

Tweede sprlngt.dlng. 

Van ün van de gear.-de Arabieren vemam de politie det 
er een -de springlading was aangebracht onder een andere 
auto van de Syrische ambassade. De springlading werd bijtijds 
gevonden en on schedelijk gemaakt. 
Omtrent het motief voor de aanslag tast men in hot duister. Tot 
nu toe heeft geen enkele organisatie zich verantwoordelijk 
gesteld voor de aanslag. 

Dossisrnr.: 9.003.2BZC/00144 

2.. Bomunllilg gericht tegen kantoor Ubbclle 
luchtvnrtmaetlclleppQ 'Ubyan Ar.., Alrllnes' In Genève d.d. 
.... 1986. 

Op vrijdag, 21 ..,rll1985, circa 04.00 uur, explodeerde bij het 
kantoor van de Lybische luchtvaartmaatschappij 'Libyan Arab 
Air/inas' te Genève een bom. 
Het kantoor werd zwaar beschadigd, maar niemand raakte 
gewond. Ook omliggende gebouwen werden be&c:hadigd. 
Omtrent de Identiteit van de dader(sl. het motiel voor de 
bomaanalag en de samenstelling ven de gebruikte explosieven, 
is niats bekendgemaakt. 
Niemand heeft zich verantwoordelijk geseald voor de aanslag. 

Dosslernr.: 9.003.28ZC/00144 
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3. Ontvoering nn U.N.R.W.A. onder-cllnlcteur 
1n west-a-.- d.d. 1&+1 ... 

Op woenadag. 1&-6-1885, tegen 08.00 uur, blokkeerden in het 
westelijk stadsdeel ven Beiroet acht In groene camouflagepakken 
gestoken mannen in twee auto's de dienstauto van. 

onder-diracteur van de United Reliet end Worb 
Agency (U.N.R. W.A.), die door zijn Palestijn11 chauffeur werd 
bestuurd. Op hetzelfde moment dat de dienstauto stopte, 
sprongen vier met Kalashnikov geweren en pistolen gewapende 
mannen uit hun auto en gelastte uit zijn dienstauto te 
steppen. De Palestljnae chauffeur probeerde de overvalleNJ tot 
andere ged111:hten te brengen met de opmerking dat 
d~ Ierse nationaliteit bezit en dat de U.N.R.W.A. de mensen in 
Libanon helpt. Eén van hen werd de a rop kwaad, vernielde met 
een geweerltolf hot tochtrumpje van de dienatauto en hield 
eengeweer tegen zijn hoofd. Vervolgens trokken twee overvallers 
de UNRWA-functionaris hardhandig uit de auto,lioten hem op 
de echterbank van één van hun·outo'o tuooen twee gewapende 
geestverwanten plaats nemen en reden daarna in snelle vaart 
over onaffen terrein naar een onbekend gebouw. 

Vrijlating. 

Na urenleng te zijn verhoord door zijn ontvoerders werd 
op donderdag 1&-6-1M circa 20.00 uur vlakbij het 

internationale vliegveld in Eleiroet vrijgelaten. 

Do$$iemr.: 9.0(!5.218ZC!00020 

4. Ontvoeringnn twee Fran .. burge,.ln West-hlroet d.d. 
11-6-1985. 

Op zaterdag, 11 mei 1M, werden in West-8eiroet de Franse 
staatsburgers, , een wetenschapper, en 

, een journellot door een onbekend 
aantel gewapende mannen aangehouden en vervolgene 
weggevoerd, toen zij per auto op weg waren van West-Beiroet 
naar de Internationale luchthaven van Beiroet. 
Niemand heeft zich verantwoordelijk gesteld voor de 
ontvoeringen. 

Dossiemr.: 9.005.218ZC/OOOIB 

&. Ontvoering v• ._, medlech ..,trum ven ""*lban .. 
Unlvenltelt w Belroet op 21-11·1985. 
Op dinadag, 21 mei 1M, omstreeks 08.00 uur, overvielen 
enkele gewapende mannen directeur 
van het mediach centrum van de Amerikaanse Universiteit In 
West-Beiroet, toen hij te voet op weg was van de campus van 

Rec:IIMcha Informatie Bulletin - CRI 



de universiteit naar het een blok verder gelagen mediscl'l 
centrum. De overvallers dwongen hem onder bedreiging met 
een vuurwapen vervolgens in te stappen in een gereedstaande 
auto waarna zii wegreden. 

Getuigevorldarlng. 

Een getuige die anoniem wenste te blijven verklaarde dat de 
directeur van het medisch centrum door zes gewapende 
mannen werd overvallen toen hij met een niet-geïdentificeerde 
dokter liep. Een van de daders loste een pistootschot op de voet 
van de onbekende dokter. Direct hierna hoorde hij dat dhr. 

tegen één van de daders zei: 'Okay, ik ga mee, ik ga 
meel'. Hij werd vervolgens in een blauwe bestelwagen gezet 
die direct daarop wegreed. 

Claim 

In een telefoontje aan een buitenlands persbureau in Beiroet zei 
een man te spreken namens de Sji'itische organisatie 'AL 
JIHAD AL ISLAMUAH' en verklaarde, dat de organisatie de 
Amerikaanse directeur, , gevangen houdt. 

is de zesde Amerikaan die in de afgelopen 15 
maanden in Libanon werd ontvoerd. Voor zover bakend 
bevinden zich verder nog de onderstaande Amerikanen en 
Fransen in handen van de extremistische organisatie 'Al Jlhlld 
AllolamiJ•h': 

bassade; 

Reacties. 

Direct na het bekend worden van de ontvoering van 
heeft de regering van de Verenigde Stalen van 

Amerika haar burgers afgeraden naar Libanon te reizen en haar 
onderdanen in Beiroet op het hart gedrukt elke gelegenheid aan 
te grijpen om Libanon te verlaten. 
De ontvoering van de directeur van het medisch centrum maakt 
duidelijk dat Amerikanen in Libanon aan ernstig gevaar zijn 
blootgesteld. Niemand kan zich veilig wanen voor deze dreiging, 
aldus het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken. 
Intussen heeft de 'British Braadcasting Corporation' haar drie 
correspondenten uit Beiroet teruggetrokken. 

Dossiernr.: 9.005.218ZC/00019 

8. Moord op Britse lar•ar, 
29-5-1985. 

,In West-Beiroet d.d. 

In de ochtenuren van woensdag, 29-5-1985, werd in het 
westelijke stadsdeel van Beiroet het stoflalijk overschot van de 
Britse onderdaan, • aangetroffen. De Br~. een leraar 
Engels aan de Amerikaanse Universiteit in West-Beiroet, werd 
door vier kogels in het hoofd vermoord. 
Nadere bijzonderheden ontbreken. 

Claim. 

In een telefoontje aan een buitenlands persbureau in Beiroet 
verklaarde de extreme sji'itische o'ganisatie •AL JIHAD AL 
ISLAMUAH' zich verantwoordelijk voor de moord, en voegde 
eraan toe dat de leraar werd vermoord 'omdat hij trachtte te 
ontsnappen aan onze mannen die hem wilden ondervragen'_ 

Dossiernr.: 9.003.2BZC/00227 
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7. Bomunol•g gericht tegen •m-eur van Syrli In Rabat 
(M1rokkol d.d. 29-6-188&. 

Op woensdag, 29-5-1985, rond het middaguur, deed zich een 
bomexplosie voor voor de woning van de Syrische ambassadeur 
in de Marokkaanse hoofdstad Rabat. 
De ontploffing verwoestte de voor de woning geparkeerde auto 
van de ambassadeur, terwijl ook ruiten van zijn woning het 
moesten ontgelden. Niemand liep letsel op. Nadere 
bijzonderheden werden door de Marokkaanse autoriteiten niet 
gegeven. 
Niemand heeft zich tot dusverre verantwoordelijk gesteld voor 
de bomaanslag, die volgens de Syrische ambassade het werk 
was van 'elementen die Syrië vijandig gezind zijn'. 

Dossiernr.: 9.003.28ZC!00226 

8. Bomunolag op centraal spoorwegstation in Genm d.d. 
2-8-1985. 

('MARTELAREN VAN TAL AL ZAAT AR') 
Op zodang, 2-6-1985. omstreeks 00.45 uur ontplofte een bom in 
het centraal spoorwegstation te Genève (Zwitserland}. 
Tengevolge van de explosie werd enkel materiële schade 1 

aangericht. Delen van het plafond kwamen omlaag, terwijl vele 
rutten sneuvelden. 
Over de identiteit van de dader(s) en de samenstelling van de 
gebruikte springstof werden geen mededelingen gedaan. 

Claim. 

In een anoniem telefoontje aan een Arabische krant in Londen 
zei een man, dat de bomaanslag op het spoorwegstation het 
werk was van een Palestijnse groepering die zich de 'Martelaren 
van Tal Al Zaatar' noemt. 
Hij voegde er aan toe, dat de groepering de vrijlating eiste van 
haar twee leden die aangehouden werden in de middaguren 
van de 26ste april1985 in verband met de bomaanslagen op 
het kantoor van de 'Libyan Arab Airlines' en een auto van een 
Syrische diplomaat te Genève. 
Voorts gaf de beller te kannen, dat er een springlading was 
geplaatst op het vliegveld van Genève. 
Naar aanleiding van deze kennisgeving werd het vliegveld op 
de aanwezigheid van bommen onderzocht. Na enige tijd vond 
de politie twee plastic zakken, elk inhoudende 200 gram 
explosieven van Russisch fabrikaat, dieevenwel niet bedrijfsklaar 
waren. 
Noot: 7a/ Al Zsstar' is de naam van een Palestijns I 
vluchtelingenkamp in Libanon, dat in de maand augustus 1975 
door leden van de christelijke militi~werd overvallen en 
waarbij honderden vluchtelingen op het leven kwamen. 

Dossiernr.: 9.003.2BZC!00144 

9. Aantreffen van bom voor de Syrische ambassade in 
Londen op 4-6-1985. 

In de vroege ochtenduren van dinsdag, 4-6-1985, ontdekten een 
medewerker van de Syrische ambassade in Londen en zijn 
chauffeur voor de ingang van de ambassade een verdacht 
uitziende rode tas. die bij nader onderzoek een 41/z kilo zware 
bom bleek te bevatten. 
Leden van de Britse mijnopruimingsdienst wisten de 
springlading onschadelijk te maken. 
Nadere bijzonderheden ontbreken. 

Dossiernr.: 9.003.28ZC/225 

10. Bomaansleg op een railbureau in Londen d.d. 8-8-1985. 

In de vroege ochtenuren van donderdag, 8-8-1985. pleegden 
onbekenden een bomaanslag tegen een reisbureau dat in 
noordwest Londen is gevestigd. 
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11. Aanhoullng v1n 14 verm_,cle led.., ven de E.T .A. In de 
• provincie GulpU-l (Spaane-llalkenland) d.d. 21-1-1885. 

• 
Op vrijdag, 21-1-1915, arresteerde de Spaanse politie in de 
provincie Guipuzcoa véértien vermeende leden van de Bukische 
verzetsbeweging E. T.A. Militar. 
Vijfvan de aangehoudenen vormden een gewapend commando 
van de E.T.A. Mllitar. De overigen. onder wie de zuste~ van één 
van de vooraanstaanj{fJeiders van de E.T .A., 
. . , en een Baskische pol~ieman, die uit 
hoofde van zijn functie als radiotelegrafist de inhoud van 
allerhande politieberichten doorspeelde aan de E.T.A., werkten 
samen met de verboden beweging. Bij hierna verrichte 
huiszoekingen werd een niet bakendgemaakte hoeveelheid 
automatische geweren, pistolen en explosieven aangetroffen. 
Ook werd een schuilplaats van de organisatie ontdekt. In een 
uitgebracht rapport door hel Spaanse Ministerie van 
Binnenlandse Zaken wordt de sterkte van de E.T.A. op 200 
actieve leden geschat. 

Dossiernr.: 9.003.2BZC!00221 

7. Moord op Spaan• visser In hllven van Lequeltlo d.d. 
'14-1-1985. 

Op maandag, 24-6-1985,werd inde havenvan hetvissersplaatsje 
Lequeitio (provincie Vizcaya, Spaans Baskenland), de ViSier 

;, door onbekenden doodgeschoten. Op muren 
van gebouwen aan de haven waren leuzen gekalkt, die het 
slacl'ltoffer beschuldigden van collaboratie met de Spaanse 
politie. 
De visser is het 21ste slachtoffer van terroristisch geweld dit 
jaar. 
Omtrent het bij de moord gebruikte wapen(s) en de identiteit 
van de dader(s) zijn geen gegevens voorhanden. 
Alhoewel niemand zich verantwoordelijk heeft gesteld voor de 

' moord, wordt deze toegeschreven aan de E.T .A. MHitar. 

Doss.nr.: 9.003.2BZC/00214 

8. Moord op een Spaanse postbode In Amurrlo 
(SpaanHIIIskenlllld) dd. 28-8-1985. 

Op woensdag, 28-8-1985, werd te Amurrio (gelegen op ongeveer 
40 km. ten noordwesten van Vitoria), de brievenbesteller 

, door een onbekend aantal 
gewapende mannen doodgeschoten toen hij per rijwiel op weg 
1as voor het vervullen van zijn dagelijkse beroepsbezigheden. 

Ómtrent de identiteit van de dader(s). hun motiel en het bij de 
moord gebruikte vuurwapen, zijn geen gegevens voorhanden. 
Hoewel tot op heden geen enkele groepering de 
verantwoordelijkheid heeft opgeëist voor de moord, wordt delll 
toegeschreven aan de E.T.A. 

Dossiernr.: 9.003.28ZC/00224 
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9. Aanhoullng ven 18 vermoedelllb E.T .A.-Ieden in Bilbeo en 
omgeving In de periode v1n 1 t.m. 4-7·1985. 

In de periode van maandag, 1-7·1985, tot en met donderdag, 
4-7-1886, heeft de Spaanse politie in Bilbeo (provincie Vizcaya) 
en in de omgeving van die plaats 18 personen gearresteerd. Zij 
worden verdacht van gewelddadigheden van de verboden 
Baskische afscheidingsbeweging E.T .A. I 
Qnder de aangehoudenen bevindt zich 

1 .• die wordt beschouwd als de leider van een 
cOmmandogroep en verdacht wordt van medeplichtigheid aan 
zestien moorden. Hij werd gewapend en in een gestolen auto 
aangehouden. 
Tevens heeft de politie acht schuilplaatsen, een gevangenis 
voor slachtoffers van ontvoeringen alsmede een groot arsenaal 
met automatische wapens. handgranaten en andere explosieven, 
ontdekt •. 
Volgens het hoofd van de politie in Bilbao, is E.T.A. hiermee 
een zware slag toegebracht. 

Dossiernr.: 9.003.2BZC/00223 

10. Ontvoering v1n landeigenaar In Sen Sebestlin dd. 10.7-85. 
(•Comancloe Autónomo• Antlc.pltallstlll') 

Op woensdag 10.7-1985 werd de Spaanse landeigenaar 
r ), een gepensioneerde 
administrateur, door drie gewapende mannen overvallen en 
weggevoerd, toen hij met een niet nader aangeduide vriend 
een wandeling maakte door de bossen nabij San Sebastián 
(provincie Guipuzcoa). 

Ver•ntwoonleiQkheld 

Nog diezelfde dag eiste de groepering 'Comandos Autónomos 
Anticapitalistss' (de 'Autonome Anrikapitalistische 
Commando's?- een groepering die zich in 1975 afsplitste van 
de E.T.A.- de verantwoordelijkheid voor de ontvoering op. 
Naar verluidt zou door de C.A.A. een losgeld zijn geëist. 

Bevrijding 

Enekale dagen na de ontvoering gelukte het de Spaanso politie 
achter de geheime verblijfplaats van de landeigenaar te komen. 
Op maandag 15-7-188&, voor zonsopgang, bestormde een 
speciale politie-eenheid een flat in Lavo (vlakbij Sen Sebastián) 
en bevrijdde enkale minuten later Angel Carasusan Madrazo 
die aldaar gevangen gehouden werd. Hij bleek in goede 
gezondheid te verkeren. 
Vervolgens arresteerde de pol~ie drie bewakers in de flat, 
terwijl een vierde compagnon even later kon worden ingerekend. 
Bij de succesvolle bestorming werd niemand gewond. 

Dossiernr.: 9.005.218ZC/00022 
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Nationale Politie kon aantreffen In de Ulf•heuvels bij San 
Sabelt""· 
Naar aanlelding van het bovenataande begaf een politie-nheld 
zich terstond naar da aangadu i de plaats en trof. aldaar da 
ontzielde l~rnen aan van en 

die beiden middels een 
achot In de nek waren vennoord. 
De stachtollera waran de vorige dag na te hebben gegeten van 
huia gegaan om vergezeld van hun jachthonden een wandeling 
in de heuvels rondom Sa n Seba~n te maken, een bezigheld 
die zij vaak verrichtten. 

Dossiernr.: 9.003.282C/00238. 

3. Bomaan~ gericht teven pollllema~~nen In t.t-.... 
van Pamplona d.d. 30-5-ttll&. 
(E.TAMIIifllr) 

In de avonduren ven donderdag, 3G-6-11115, kort na de moord 
op een 32-jarlge bedriJfsleider van een munitiefabriek in 
Marquina bij Bilbao, werd op het politiebureau te Pamplona 
een telefonische madedeling ontvangen houdende het verroek 
om met spoed polltie naar een bepaald adres in het centrum 
van de sted te zenden. 
Even later begaf een groepje polltieagenten zich naar het 
opgegeven woonadres, en op het moment dat zij het huls 
wilden betraden ontplofte IHin explosieve lading die op de 
stoep WH gelegd. 
Als gevolg van da bomexplosie vonden een véértlen jarige 
jongen en een politieagent de dood, terwiP drie politieagenten 
en een vrouw v-ondingen opliepen. 
Het Ingekomen telefonische -•oek was zuiver bedoeld om de 
politie in een hinderlaag te lokten. Volgens da po4Hie -rd da 
apringstofladlng. waarvan de semenstelling niet werd 
bekendgemaakt, van efatand tot ontploffing gebracht. 
Zowel de moord op de bedrijfsleidar van de munitiefabriek als 
de bomaanslag In het centrum van Pamplona, moet worden 
toegeschreven aan de ETA Militar. Het aantal dodelijke 
slachtoffers van het terrorisme In Spanje kwam daarmee in 
1985op 14. 

Doasiernr.: 9.003..282C!00215 

4. Moordop 
Portugaleli d.d. 12-6-1885. 
(E.T.A. MIRtart 

'· 

' - Martne-.nderolftcler. In 

Op woensdag, 12-6-1986, enkele uran na de beide 
E.T.A.·aanstegen In het centrum van Madrid, werd in de 
havenpiellis Portugalale (nabij Bilbeo in de provincie Vlzcaya) 
de onderofficier van de Spae n!l8 marine, 
door een onbetende jongeman doorgeschoten. 
Het slachtoffer, die een buraaufu~ bekleedde bij da 
V1818rlj-efdeling, werd tegen 15.00 uur door een met een 
Parabellum kaliber 9 mm. gewapande jongsman opgewacht en 
van dichtbij door het hoofd geschoten. Na zijn daad vluchtte de 
dader. 

ewm. 
De varantwoordeliJI<heid voor de moord werd opgeêist door de 
ETAMIIitar. 

Doas.nr.: 9.003.282C/00211 

I. Mo.d op lege<llolonel, 
Madrid d.d. 12+1186. 
(E. T .A. Mllltar) 

·In Mt -~~~~~~van 

In de ochtendurenvan woensdag, 12-8-1985, werd de Spaanse 
legeroffieier, ' , die wsrluaam wM bij da 
juridische afdeling, tezamen met zijn chauffeur, • 
In het centrum van de Spaanae hoofdstad doodgeschoten door 

\ 
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een moordcommando van de ETA Militer. De aanslag vond als 
volgt plaats. Op de bewuste ochtend werd de offiCier bij zijn 
woning, gelegen In het centrum van Madrid, afgehaald door 
een dienstauto. Op het tijdstip dat zijn chauffeur het porlier 
opende, kwamen een man en vrouw op hen toegelopen en 
schoten hun pistolen op hen leeg. Zowel de kolonel aiS zijn 
chauffeur waren practisch op slag dood. Een derde lid van het 
commando bevond zich achter het stuur van een gereedlillande 
vluchtauto, waannee het drietal zich vervolgene uit de voeten 
maakte en de vluchtauto enkele strelen verderop achterlieten In 
de ondergrondse parkeergarage van een groot warenhula, ne 
tevoren een springlading te hebben aangebracht. 
Eniga tijd later vond de Spaanse polltie de vluchtauto in de 
ondergrondse parkeergarage en stelde vast dat er een 
springstollading van ruim tien kilo in was aangebracht. 
Naar aanlelding van de vondst van da ondermijnde vluchtauto 
werd hat werenhulsin allerijl ontruimd. Ter plaetae eangekomen 
bomspecialisten van de pomle ontmantelden een 
ontstekingsmechanisme, doch da E.T A-terroristen bleken nog 
een 'tweede mechanisme' te hebben aangebracht, dat de 
explosie veroorzaakte op het moment dat de speelallsten met 
de vluchtauto bezig waren. Als gevolg van da bomexplollitt 
verloor ün van de politiemannen het leven, terwijl naar 
verluidt acht anderen gewond raakten van- er enkelen 
ernstig aan toe zouden zijn. 
Omtrent dasamenstelling van de springstoflading is niets 
bekend gemaakt. De bij de moord gebruikte plotalen waren van 
het kaliber 9mm .. dat de E.T.A. meestal gebruikt. 

Clelm. 

De E.T.A. Millier stelde zich verantwoordelijk voor de moord op 
kolonel en diens chauffeur en voor de bomaanslag. 
De E.T .A. eiste ook de verantwoordelijkheld op voor da moord 
op de Spaanse onderofficier van de marine, 

, die enkele uren ne de bovenvennelde aanslagen 
in Portugaletelnabij Bilbeo I werd vermoord. 

Colnmentur. 

Voor de huidige aanslagen blijkt de E.T.A. In feite willekeurige 
elachtoffers te habben uhgezocht, waaruittevena naar voren 
komt det da E.T.A. profijtwilde trekken van de Internationale 
aandacht die er op deze hlstorischa 12de juni 1985 voor Spanje 
-in verband met haar toetnoding alo officieel lid van de Europe.._ 
Economische Gemeenschap- zou bestaan. Met deze aanslegan 
Is ernstige afbreuk gedaan aan het hlstorischa kilrakter van wat 
een nationals feestdag voor Spanje had moeten zijn. 
Premier Gonzéles - erop dat de terroristen, steade we...,_ 
Spanje een nieuwe stap zet op de weg naar een moderner, 
stabiele en democratische maatschappiL toeslaan 'al wes het 
alleen maar om te bewijzen dat zij er nog zijn' en voegde er nog 
aan toa del de E.T .A. op deze lang verwachte dag voor Spanje 
-r eens hadden ontpopt als 'de moordenaars van onze 
hoop'. 
De 'Partldo Necional Vaaco' die het gewettelijk beatuur over 
Spaana,S.skllnland voert, sprek haar acherpa -oordeling uit 
en venekerde del de E.T .A. erop uit is om Spanje weer in een 
dictatuur te storten. 
Als gevolg van de eenalegen -rd de pol~ie in de hoogste staat 
van paraatheid gebracht, terwijl in Madrid sommige 
feestelijkheden die rond de E.E.G.-toetreding waren 
georganiseerd, werden algelest als teken van rouw. 
Elders in de Spaanse hoofdstad werd toegegeven dat de 
aanslagen van de E.T.A. kwamen op een moment dat Spanje 
zich in een verenigd Europa wil Inzetten voor de bestrijding van 
het internationale tarrorisme. 

Doss.nr.: 9.003.2BZC/00210 
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· Het reisbureau dat het eigendom is van een Jood, is door de 
bomexplosie grotendeals verwoest. 
Uij een ingaateid onderzoek is naar voren gekomen dat de 

• onbekenden een explosieve lading door de brievenbus van het 
bureau hebben gegooid. 
Nadere bijzonderheden ontbreken. 

Dosoiernr.: 0.003.2BZC!OOZZS 
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Op het tijdstip van de twee bomaanslagen, dia plaats vonden 
aan de vooravond van de Islamitische rustdag. waren beide 
cafés druk bezocht door mannen, vrouwen en kinderen. 
De explosiea werden veroorraakt door twee tijdbommen, die te 
zamen ui125 kilogram dynamiet bestonden en die waren 
gaplaatst onder terrasstoelen. 
Bij da aanetagen kwamen acht cafébezoekers, onder wie de 
directeur van de centrata rec::herche van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken, kolonel Khelil Ghaith AL·ABDALLAH. om 

11. Ontvoering hoofd van de faculteit -r landbouwkunde het leven terwijl 89 anderen gewond raakten. Belde cafés 
van AmerlkaMN universiteit In Bei..- d.d. 9+1915. werden vemield. 

Op zondag, 11+11185, werd de Amerikaanse hoogleraar, professor I 
Omtrent de Identiteit van de deder(sl is niets medagedeeld. 

door vijf è zes gewapende mannen Getroffen maatregelen 
die zich met twee auto's verplaatsten, aangahouden en 
weggevoerd, toen hij Belroet wilde binnenrijden. 
De in Glesgow (Schotland) geboren professor, die het 
Amerikaanse staatsburgerschap heeft, was het hoofd van da 
afdeling landbouw van de Amerikaanse Universiteit in 
West-Beiroet. 
Tot op heden heeft geen enkele groepering zich verentwoordelijk 
gesteld voor de ontvoering. 

Dossiemr.: 9.005.21flZC/OOOZI 

-- A.nhoudlnt ven 'f. 7 ·1986. 
taFlome d.d. 

Op dinsdag, 2-7-1985, tegen 21.30 uur werd op de luchthaven 
'Leonerdo da Vinci' bij Rome Rumucino, een vllegtuigpaesegier 
aangehouden die even tevoren uit Madrid (Spanje) met 
vluchtnummer AZ-385 was gearriveerd, nadat bij 
paspoortcontrole de volgende documenten in zijn bezit waren 
aangetroflen. 
1. Algerijns paspoort nr. 47019 uitgereikt In Kolea op 22·!>-1985 
en gesteld op naam van • geboren te Blieda in 
1954; . 
2. libenees paspoort o'Jr. 245f!6, afgegevan In Belroet op 
31-12-1982, ten name van 
t 
3. Syrisch paspoort nr. 952302, afgegeven te Damascus op 
t3·9-84engesteld op naamvan 

4. Italiaans identiteitskaart n/ 68317620, uitgageven door de 
gemeente Rome op 15-6-1983 en gesteld op naam van 

Italiaans staetsburgar, wonende te Rome aan de Vla Poli 16. Dit 
Joeurnent blijkt te zijn ontvreemd bij het gemeentekantoor te 
Rome op 4-2~4; en 
5. Haliaans rijbewijs nr. RM 29827711<, uitgereikt te Rome op 
23·5-1982 en gesteld ten name van 
voornoemd. Dit rijbewijs blijkt te zijn gestolen te Cosenza d.d. 
16-1-1985. 
noot: De aangetroffen documenten zijn alle voorzien van een 
foto van de eengehouden passagier. 

ldentltalt • .......,udende. 

lljdans het afgenomen verhoor zei de arreatant te behoren tot 
de 'Organisatie voor de bevrljding van Palestina' (P.L.O.). 
Met betrekking tot zijn identkeH ia na ondetloek vastgi!Sield dat1 
~ide~-~~~~ • 

te Ramallah (l'alestina). 

"f!!lfis;ernr.: 9.003.2BZC/00234 

13. Bomaansleg op-volk-'" In Ko-elt d.d. 11·7·19111. 
I' Arebhche Rawlutloruolre Brigades') 

Indeavonduren van donderdag 11-7-198Swerd een bomaanslag 
gepleegd op twee volksclrfés. gelegan ean de boulevard van de 
stad Koeweit. 

Direct na de aanslagen werd een grootscheepse klopjacht 
ingezet, het uitgaande vliegverkeer stil gelegd en de zathaven 
afgegrendeld. 
De volgende dag kwam de Koeweitie regering in spoedzitting 
bijeen om maatregalen te namen tegen eventuele nieuwe 
aanslagen. Voorts werd voor vrijdag (12·7-1985) een dag 
netionale rouw algakondlgd. 

S~~menhang? 

Op woensdag 10.7-11185 brak er op een industrieterrein bij de 
stad Koeweit een enorme brand uit, ~ar de oorzaak deawan ia 
nog een onderzoek gaande. Of er enig verbend besteat tussen 
daze brand en de bomaanstegen is niets bekend. 

ClaiM 

In een opvrijdag 12-7·1985 ingekomen anoniem telefoontJe bij 
het hoofdkantoor van hit Franse parsbureau A.F.P. In Parijs zei 
een man dat de twee bomaanslagen waren geplaegd door de 
organisatie 'ARABISCHE REVOLUTIONAIRE BRIGADES' en 
verklaarde, dal 'da executie van kolonel 

in vetband stond met de uitwijzingsmaalregalen 
en deportatie die door hem zijn genomen', 
De organisetie 'Arabische Revolutionaire Brigades' hebben de 
afgelopen jaren de verantwoordelijkheid voor verscheidene 
aanslagen opgeëist. 
Ook zou deze organisatie, die wordt bachouwd als """ 
onderdeel van de Sji'itiache 'Al Jihad Al /t;/smijsh' 
verantwoordelijk zijn voor de moordaanslag in eprll1985 op de 
vooralnstaande Koeweitse journalist. 
Nadere bijzondarheden omtrent deze aanslag zijn niet 
voorhanden. 

Deportatle 

Na de mislukte aanslag van 25-5-1916 op de Emir van Koewelt 
werd een aantal parsonen gaarresteerd en honderden burgers 
van verschillende nationaliteiten uitgewezen. Eerder deze week 
nam Koewelt deel aen een ministersconferentie van de zes 
Golfstaten (Saoadi-Arabil, de VHtrligde ArsbiS<:he Emiraten, 
Bahrein, Oater, Omen en Koeweit), waar het belangrijkste 
agendapunt was 'het bestrijden van terrorisme'. Kranten 
maakten de vorige week melding, dit Koewelt voornemen• is 
om in het kilder van veiligheidsmaetregalen 500 personen het 
land uit te zettan. 

Dossiemr.: 9.003.2BZC/00239 

B. Belgisch terrorisme 
B.tgii 
1. V..tjdelcle bomaan~ op Marka., Spencer te Brulllll d.d. 
t+1186. 

Op 1.f·1• heeft de polltie voor het warenhuls Marka en 
Spencer te Brussel een bom onschadelijk gemaakt. Het 
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bompakketwerd om 06.30 uurontdekt bij de ingong. De bom 
werd aangetroffen na een anonieme lip. 

Dossiemr.: 9.003.2BZC/00191 

2. Alo".g contra vestiging Wettdultt flrmiiCeUtiach concern 
Beyer te Bnluel, d.d. 22-I-1185IP•- Conqueronl 

Op zaterdag 22-6-7985 omstreeks 07.15 uur, pleegden 
or~beker~den een bomaanslag contra 1>e1 farmaceutisch concern 
Bayer in Brussel. De explosie vamielden de kantoorruimten op 
de benedenverdieping grotendeels. De springstoflading -rd in 
de brievenbus van l>e1 gebouw geplaal&L 
De ontsteking was wrmoedelijlc: radiogeleid. Er vielen geen 
slachtoffers. 

Claim 

De aanslag werd dezelfde dag omstreeks 10.00 uur telefonisch 
geclaimd door eon frans sprekende man die zei te spreken VOOf 
de tot nu toe onbekende groepering de 'f'Nce Conquerors· 
(Vredesveroveraars) bij de RTBF en het persbureau 'Belga'. 
De man tei te protasteren tegen het beslag op het 
Greenpeace-schip de 'Sirius', dot in Antwerpen aan de ketting 
ligt i.v.m. acties tegen lozing van chemisch afval afkomstig van 
Bayer in de Noordzee. De voortitter van Greenpeace Nederland, 

, heeft de aanslag af9ekeurd. 

Sirlus 

De Sirius ligt sedert begin mei 1985 aen da ketting in de hoven 
van Antwerpen. De Belgische rederij'Mabeco· die voor Beyer 
afval loosde in de Noordzee liet beslag laggen op het actieschip 
en eist een schadeloosotelllng van f300.000,-. 
In mei blokkeerde de Sirius een sluis in Antwerpen, waardoor 
het schip van Mabeco met aan boord het te dumpen chemische 
afval niet kon uitvaren. 

Frlllldur1 

De organisatie 'Peace Conquerors' claimde ook de aanslag op 
de luchthaven van Frankfurt d.d. 1!1-8-1985. 
Getuigen vestigden m.b.t. de aanslag op Bayer de aandacht van 
de politie op een grijze Renault 20 of 2S voorzien van het 
Belgische kenteken BOK 976 waarin vier of vijf mannen zaten. 

Doss.: 9,003.2BZC/00198 

C. Duits terrorisme 

BRD 

1. Bomunalq Rhetn-M•n luchth- F111nldurt d.d. 11-6-1185. 

Op 1!1-8-1,. omstreeks 14.42 uur pleegden onbekenden een 
bomsanalag op de Rhein-Main luchthaven van Frenkfurt. Bij de 
aanslag kwamen drie mensen onder wie twee kinderen om het 
leven, en raakten 32 personen gewond. De explosie vond pi aal& 
in vertrekhal B die gebruikt wordt voor buitenlandse vluchten. 
Op het tijdstip van de aanslag waren relatief weinig mansen 
aanwezig. 

Bom 

De bom moet, gelet op de lantlanlljke schade, beotaan hebben 
uit enkele kilo's hoogwaardige springstof. 
De explosie vond plaats op slechts enkele molers van de balie 
wn Alitalla in de nabijheld van die van de Lulthansa en de 
Griekse maatseheppij Olympic Airways. 
Een glazen afiiCheidingewend werd over een lengte van 100 
meter wrnleld terwijl in de vloer een gat van ruim een vierkante 
meter werd geslagen. 
De aanslag werd geclaimd door verscheidene groeperingen. 
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a-. 
Een Portugeea die bij de aanslag licht gewond raekte zag hoe 
een man in allerijl de luchthaven verliet en in een gereedstaande 
blauwe auto stapte. 

Claim 

Op 22-1-1985 ontving het persbureau AFP Parijs een claim brief. 
Oe brief- 9asteld in het Engels en ondertekend door de op 
dat moment onbekende groepering genaamd 'Peace 
Conquerors'. 
De tekst luidt: 
'Onze broeders hebben een aanslag tegen Frankfurt/Main 
gepleegd. 
Wij wensen hen geluk. mear de 198 juni WIS slechts een 
waarschuwing. 
Stop de milieuhinder en vervuiling, sluk de luchthaven. 
Wij hebben voor geweld gekozen omdat dit onze laatste en 
enige oplosaing is. 
Voor het eind van de maand zullen wij een belangrijk gebouw 
op de luchthaven van Frankfurt en een jumbojet vernietigen. 
Wij storen ons niet aan de gedode vrouwen en kinderen. 
Er zijn geen onschuldigen. 
In de komende dagen volgen meer vertlaringen.' 
De brief was gepOst op de luchthaven 'De Gaulle' te Pari ja. 
De Paace Conqueroro stelden zich ook verantwoordelijk voor de 
bomaanslag op het kanlOOf van het Westduitse chemische 
concern Bayerte Brussel d.d. 22-1-1985. 
In het weekend van 23-8-1985 zijn In Den Haag twee brieven 
gepost afkomstig van de 'Vredesveroverurs'(Peace 
Conquerors). De brieven waren gericht aan het Amerikaans 
persbureau Reuter in Brussel en de milieuorganisatie 
Greenpeace te Amsterdam. 
In de brief geeft de 'Europese afdeling van de Vredeaveroveraars' 
een nadere toelichting op de recente bomaanslagen te Frankfurt 
en BruS8el. De actievoerders zaggen met de aanslagen te 
protesteren tegen de aantasting van hal milieu en het 
Amerikaanse militarisme. Bovendien eisen zij de ontruiming 
van alle Amerikaanse bases in Europa. 
Greenpeace heeft zich van de 'Vredesveroveraars' 
gedistantleertl. 

Claim 

De aanslag werd eveneens geclaimd door de tot nu toe 
onbekende organisatie 'Arabische Revolutionaire Organisatie'. 
De authenticiteit van da claims staat niet vast. 

Luchtiloven MOnchen 

De luchthaven Riem van München is op 11-6-1985 voor enige 
uren ontruimd geweest na een enonleme bomdreig ing. Er werd 
niets aangetroffen. 

doss.: 9.003.8ZC/00198. 

.l> 
2. Aanhoucllngobevel-• 

Op 15+11111S werd door de onden:ookarechter bij het 
Bundesgerlchtshof contra te 
· een aanhoudingbevel uitgevaardigd i.v.m. het 
overtreden van art. 129 en 129 a Stgb. (Ondersteuning en 
lidtn~atschap van een criminele vereniging). 

wordter emstig van verdacht 1111dert juni 1984 de RAF te 
hebben ondersteund en sedertnovember lid van deze organisatie 
te zijn. 

Op Z0.7-11M was betrokken bij een poging tot diefstal 
van 40 kg natrium-chloraat In een supermarkt in Forbech 
(Frankrijk). 
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- de 'Kashmir Liberat/on Army', de organisatie die zich in 1984 
verantwoordelijk steldevoor de moord opeen Indiase diplomaat 
in Sirmingham (zie JBT 84-3). 

' Aan de euthentic~e~ van de claims wordt getwijfeld. 

C-tMr 

Oe lelder van de Amerikaanse Sikhs Dr. 
heeft verklaard de groep 'Tiende Regimentvan de Sikh Studenten 
Federatie' niet te kennen. Hij bestempelde de beller a la zijnde 
krankzinnig. De historicus deelde mee een 
ondergrondse organisatie met de naam TIOIIde' ofwel 
'Dashmesh Regiment' te kennen. Deze groepering zou 
verscheidene aanslagen in Punjab op haar naam hebben 
gebracbt 
Het getal tien v-ijst naar de tiende en laatste goeroe 

Het 'O.shmesh Regiment' zou een dodenlijst hebben verspreid 
met daarop de namen van Indiase leiders onder wie de naam 
van wijlen lndire Gandhi. 
De leider van de Sikh-gemeeniiChap In Groot-Brittanniê 

, die zichzelf heelt u~geroepen tot president van 
'Khalistan' heeft verklaard diep geschokt te zijn over de ramp 
en iedere daad van sabotage die er mogolijk achter zit 
•eroordeeld. 

doss. 9.003.28ZC/00206. 

H. Japans terrorisme 

1. Explosie op luchthwen fûrtt.o, Tokio dd. 23-1-1985. 

Op 23-1-1185. omstreeks 15.19 uur, ontplofte ongell88r een uur 
voor de ramp met de Boeing van Air-India (zie elders In dit 
bulletin), een koffer in een bagagecontainer op de luchthaven 
van Narlte te Tokio. De explosie kostte !wee bagagekruiers het 
leven ter;wijl vier personen. eveneens luchthavenpersoneel 
gewond raakten. 
De begege wes .tkomotig uit een Boelng 747 ven de Canadese 
luchtvaartmaatschappij Canada Pacific Air en bestemd voor 
doorvoer naar Bombay. 
De Boelog metaan boord 390 personen was 15 minuten te 
vroeg om 14.40 uur (locale tijd) op Narita aangekomen vanuit 
Vaneauver waar het toestel om 13.15 uur (locale tijd) vertrokken 
was. (CP-Air vlucht 00311n Vancouver waren 8 personen aan 
boord gekomen afkomstig van CP-Air vlucht 001 van 10.40 uur 
'locale tijd) d.d. 224-1185 uil Toronto. 
H bom was verborgen in een aluminium koffer van doorsnee 
afmetingen. 

doss. 9.003.2BZC/00212. 

I. Luxemburg 

Bomunslag dls1ributl-trum •erdgeo in Luxemburg d.d. 
24-l-198li • 

Op 24-1-19115 hebben onbekenden een bomaanslag gepleegd 
op een distributtecentrum voor aardgas in het zyiden van de 
stad Luxemburg. Er vielen geen gewonden. 
Deunslag werd vooralsnog niet geclaimd. De ontploffing hed 
een enorme brand tot gevolg. De broodweer kon hal wur na 
het afsluiten van de gastoavoer snel bedwingen. In de smeulende 
resten werden delen van een ontstekingsmechanisme en een 
batterij aangetroffen. 
De aanslag is de vijfde in !wee meenden. Eerder waren de 
hoogspanningsmasten van de Luxemburgse 
elalrtricite~amaatschappij Cegedel het doelwit van aanslagen 
(JBT 85-6). Een maand geleden ontplofte een bom bij een 
gebouw van de gendarmerie (JET 85-7). 
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Twee keer eisten anoniemen dat Cegédel een grote som geld 
zou betalen. Aan de eis werd niet voldaan. Men vermoedt dat de 
laatste aanslag het werk la van de afpersers om hun eisen 
kracht bij te zetten. 

Claims 

De aanslag op het gebouw van de gendarmerie werd opgeêlst 
door de onbekende groepering FLNS. 
Op M-11111S eiste de milieuiJroop de "Strijdende Ecologische 
Bewaging" (MEC- Mouvement Ecologique Combettantel de 
veranlwoordalijkheld op voor een aanslag op twee 
hoogspanningsmasten in Luxemburg. 

Doss.: 9.003.28ZC/0020B 

J. Noors terrorisme 

Vliegtuigkaping In Noo,.....n d.d. 21+1185. 

Op 21-8-1985 heeft een gewapende man in Noorwegen een 
vliegtuig gekaapt dat met 116 passagiers aan boord een 
binnenlandse vlucht uitvoerde. 
Het vliegtuig landde op de luchthaven van Fornebu waar 
politie-eenheden een cordon rond het vliegtuig legden. De 
kaper liet hierop 72 paaoaglero vrij. 
Het toestel een "Braathe s.te Boeing 737" was met 116 
pauagiera en 5 bemanningsleden op -g venTrondheim naar 
Oslo toen de kaper een stewards .. met een pistool bedreigde. 
Na drieënhalf uur onderhandelen gaf de kaper zich over. Het 
bleek een onlangs uit de gevangenis ontslagen 20-jarige 
jongeman te zijn die zijn ongenoegen over zijn vermeende 
onrechtvaardige behandeling gedurende zijn detentie middels 
de kaping had willen uiten. 

Do ss.: 9.005.21BZC/0007 7. 

K. Spaans terrorisme 
1. Moord op polttiamon. 
d.d. 12-5-11116. 
(E.T .A. Millterl 

·, In Sen Sebaotlán 

Op zondag. 12+19115, werd in dePaseode Lorratxo te San 
Sebastlán, , een agent van de 
Nationale Politie, op enkele meters van lijn huisdeur door drie 
gewapende personen- twee mannen &neen vrouw -In het 
hoofd geschoten. De daders wisten vervolgene te voet te 
ontkomen. 

Cl•m 

De E.T.A.-MIIitar heeft zich verantwoordelijk gesteld voor de 
moord. 

Achtergrond olllchtofhor. 

ongehuwd, deed in april 1980 zijn intrede bij de Nationale 
Politie en werd In october van datzelfde jaor geplaatste San 
Sebestién. 

Doss.nr.: 9.003.2BZC!00213 

2. Moord op twee POIItlem8M8n in San s.bntlllft d.d. 
22+1916. 
(E.T A. mHIWI 

Op woensdag, 22-5-\986, ontving de politie een anoniem 
telefoontje van een man die zei te spreken nama~s de E.T.A. en 
er aan toevoegde dat men de lijkon van twee agenten van de 
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Koffer 

Op 23·11·1184gaf . een koffer in bewaring bij een 
boekhandel in Keulen. 
Oe koffer werd niet meer opgehaald en is uiteindelijk aan de 
politie overgedragen. 
In de koffer werden o.m. geografische kaarten aangetroffen 
waarop de loop van de Nato-pijpleidingen zijn aangegeven, 
alsmede de ligging van Amerikaanse militaire instellingen. Het 
materiaal komt overeen met hetgeen op 2-7·1184 in de 
conspiratieve woning Bargerstrasse 344 in Frankfurt werd 
veiliggestelei 
In de genoemde woning werden op 2·7·1984 de volgende 

.. RAF-leden aarygehouden: 

In de eerder genoemde koffer werd een enveloppe aangetroffen 
met de vingerafdrukken van . Na 23-11·1184 is . niet 
meer gezien. 
De Duitse autoriteiten hebben zlin opsporing en aanhouding ter 
fine ven uitlevering verzocht. 

Signalement 

doss.: 9.007.21BZC/0019. 

D. Frans terrorisme 
1. Aanslqen In Zuid-Frankrijk voor komst Mltterand dd. 24 en 
25-6-1985. 

In dé nacht van 24 op 25-t-1885 werden in het oostelijk deel 
van de Pvreneeën twee aanslagen gepleegd. 
Kort na middernacht richtte een in de brievenbus van het 
belastingkantoor van Perpignan geplaatste bom aanzienlijke 
schade aan. De aanslag werd geclaimd door 'een groep jonge 
boeren'. 
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Een tweede aanslag in het gebled werd gepleegd op een 
hoogspanningsmast in de buurt van Banyuls. 
Deze aanslag werd niet geclaimd. 
De aanslagen staan mogelijk in verband met de komst van 
Mitterand naar Perpignan. 

doss.: 9.003.2BZC/00209. 

E. Grieks terrorisme 
GrieUrlland 

1. Schotenwluellng tuuen politie enterrorlaten d.d. 15-5-1985 
in Athene. 

Op 15-5-1985 kwam het in de binnenstad van Athene bij een 
poging twee mannen te controleren tot een schietpartij. 
Een politieman kwam om het leven, twee anderen evenals een 
dader raakten zwaar gewond. 
De gewonde dader werd door zijn mededader tijdens hun 
vlucht doodgeschoten . 

.. oe gedode dader werd geïdentifk:eerd als de 

·Bij zoeking in twee door en vrienden gebruikte 
woningen werd naast springstof en ander materiaal om 
bommen te produceren ook het origineel aangetroffen van het 
pamflet dat na de moord op de officier van justitie 

d.d. 1-4-19851n Athene door de daders bij het 
slachtoffer was achtergelaten. 
Zie ook BZC bull.nr. 8515. 

· Ooss. 9.003.2BZC/001 19. 

F. Iers terrorisme 

1 Arrestatie van 14 vermeende P.I.R.A. leden in Verenigd 
Koninkrijk in periode ven 22 t.m. 26-8-1985. (Ver~olg op JBT 
1984·12 lf Bti.-A.1 en JBT. 1985-06 Btl. onder E.4t. 

Naar aanleiding van de bomaanslag op het Grand Hotel te 
Brighton op 12·10-1985 waar op het moment van de explosie· 
de top van premier Thatcher's Conservatieve Partij logeerde. 
gelukte het de Britse politie in het tijdvak. van 22 tot en met 
28-&-1985, om tijdens een groots opgezette actie In dive'rse' 
delen van het Verenigd Koninkrijk, 14 vermeende leden van de 
P.I.RA. op te sporen en ~rj te houden. De aangehoudenen zijn: 
1. , die wordt 
aangemerkt als hoofdverdachte van de bomaanslag op het 
Grand Hotel te Brighton, waarbij vijf personen zijn omgekomen. 
Verder wordt hij verdacht van samenzwering ten doel hebbende 
het teweeg brengen van (bom)explosies, het onwettig bezit van 
explosieven, het deel uitmaken van een actieve PIRA-unitin 
1979. 
Noot: Zie JBT. nr. 80-10 I onder B. 
2. · verdacht van 
samenzwering ten doe1 hebbende het veroorzaken van 
(bom)explosies. 
3. verdacht van samenzwering 
met het oogmerk (bofll)aanslagen te veroorzaken. 
4. verdachtvan 
het beramen veJljbom)explosies. 
5. verdacht van het 
beramen van (bo.m}ex~es. 
6. eveneens verdacht 
van het bet" amen_ van (bom)explosies. 
7. , , verdacht van het 
verzwijgen van informatie en aangehouden op grond van de 
'Prevention of T&rl!lrism Act' (POT Act). 

· 8. , ter zake samenzwering 
met de bedoeling het plegen van (bom)explosies. 
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I 9. verdacht van het G. Indiaas terrorisme 
achterhouden van informatie. (POT Act}. 
10. wegens het in bezit hebben 

. van explosieven alsmede het verzwijgen van informatie (POT 
·Act). 
11. verdacht van het 

._'onthouden van inforll\il~ie (POT Act). 
·12. verdacht van het 
beramen van (bo!.~Wxplosies. 
13. ), verdacht van het 
verzwijgen van intprr;natie (POT Act); en, 
14. 1 ter zake het achterhouden 

l! van informatie (POT Act}. 

Complot? 

Ook zou de Britse politie op grond van de eerste arrestaties een 
C9tf!plot verijdeld hebben van PI RA-activisten die van plan 
zouden zijn geweest om gedurende het hoogseizoen in meer 
dan tien Engelse badplaatsen bomaanslagen te plegen. 

Aanllacht. 

Op maandag, 1-7-1985, verscheen voor 
een Londens gerechtshof om aldaar in staat van beS(:huldiging 
gesteld te worden ter zake de bomexplosie in het Grand Hotel 
te Brighton. Tegelijk met werden nog zeven 
arrestanten onder wie een vrouw, voorgeleid. 

Dossiemr.: 9.003.2BZC/00007. 

2. Aantreffen bom in R~tbens Hotel te Londen d.d. 23·&-1985 

Op zondag, 23-6-1985, kreeg de Londense politie een anonieme 
telefonische tip dat er een bom was verborgen in het Londense 
'Rubens Hotel', gelegen nabij het Buckingham Pal ace. Naar 
aanleiding van bovenstaande tip begaf een eenheid 
bomdeskundigen van de Britse explosieven opruimingsdienst 
zich naar gerYoemd hotel en ontdekte achter een bed op de 
eerste verdieping ervan een twee kilo zware bom die op een 
maand was afgesteld. 
De bom die door het Ierse Republikeinse Leger was geplaatst 
kon met enige moeite worden onschadelijk gemaakt. 

Dossiernr.: 9.003.2BZC/00220 
I 

3. Aantreffen van zwere bom voor poll1iebureau In Newry op 
3·1·1985 

Op woensdag. 3-7·1985, bemerkte de Noordierse politie bijtijds 
een verdacht uitziende vrachtauto, die voor het plaatselijke 
politiebureau in Newry stond geparkeerd. 
Toen het motorvoertuig aan een onderzoek werd ond81Worpen, 
vond men een zware bom samengesteld uit 820 kilo explosieven. 
De springstof was verborgen in acht biervaten, twee melkbussen 
en tien zakken kunstmest. 
Direct na de vondst maakten leden van de Engelse 
mijnopruimingsdienst deze onschadelijk. 
Volgens de politie was de gevonden bom de grootste die tot nu 
toe in Noord-Ierland is gevonden. Indien men deze zware bom 
niet tijdig had ontdekt, zou het bureau en de hele straat zijn 
weggevaagd. 

Claim 

Hoewel niemand zich verantwoordelijk heeft gesteld voor de 
bomplaatsing, moet deze worden toegeschreven aan het 
verboden Ierse Republikeinse Leger. 

Dossiemr.: 9.003.2BZC/00222 

1. Vliegramp toeste1 Air India {vlucht 182) voor lrust Ierland dd . 
23-6-85. 

Op 23-8-1985, omstreeks 09.00 uur, stortte een Boeing 747 van 
de Indiase luchtvaartmaatschappij Air India op ongeveer 150 
mijl ten zuidwesten van Ierland in zee. 
Alle 329 inzittenden onder wie 22 bemanningsleden lewamen 
om het leven. Luchtvaartexperts nemen aan dat een explosie 
aan boord de oorzaak van de crash is geweest. 
Het toestel van Air India (vlucht 1821 was op 22-1-1985 om 
20.15 uur na een oponthoud van ongeveer 30 minuten uit 
Toronto vertrokkan en maakte een tussenlanding op Mirabel 
Airport, Montreal, waarna het om 22.15 uur opsteeg richting 
Heathrow, Londen, met uiteindelijke bestemming Bombay. 

I Vliegend op een hoogte van 10.000 meter verdween het 
plotseling van de radarschermen van de controletoren van de 

· luchthaven Shannon. Op de luchthaven van Montreal waren 
drie verdachte koffers van boord gehaald en achtergehouden 
voor nader onderzoek. Oe koffers bleken geen verdachte 

i inhoud te bevatten. 
Air India heeft de laatste maanden herhaaldelijk dreigementen 
met kapingen e.d. ontvangen. 
De afgelopen vier jaar zijn vier Indiase vliegtuigen tijdens 
binnenlandse vluchten gekaapt door militante Sikhs. 

I _ .... I 

• Ruim 150 km voor de Ierse kust viel de Boelng als 
een baksteen naar beneden. 

Getuigen 

De Spaanse visserijzender 'Onda Pesquada' in San Sebastian 
zou een radiogesprek opgevangen hebben waarin de kapitein 
van een Panamees vrachtschip, Esteban Fraile diens agenten in 
Londen mededeling doet over het feit dat hij gezien had, dat 
2ich aan de achterzijde van een Boeing 747 een explosie 
voordeed. 
Oe Jumbo maakte daarop twee loopings en stortte in zee. 

Cleims 

Zondagavond, 23-8·1986 om 20.45 uur, ontving de New Vork 
Times een anoniem telefoontje van een man die zei dat zijn 
groepering 'het Tiende Regiment van de Sikh Studenten 
Federwtie' een bom in het Indiase toestel had geplaatst uit 
'protest tegen het Hindoe-imperialisme'. 
Eveneens werden claims ontvangen van: 
- 'Alf lndiiJ Sikh Students FederBtion'. 
Deze organisatie werd vorig jaar in India verboden maar 
onlangs heeftpremier Rajiv Gandhi in een gebaar van verzoening 
bevolen tot opheffing van het verbod; en 
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