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I. BINNENLAND
1. Drievoudige moord re RijNIJk op 7-3-1985
Op 7-3-1•, omstreeb 23.55 uur, ontving de meldkamer van
de gemeentepolitie te RIJMMilleen telefonische matding dat er
voor het perceel Verrllft StuMt!Nn 17, een man op etrell zou
liggen die neergeschoten wee.
Politleperaoneeltrof ter plellae een zwaar gewond slechtoffar
aan van wie werd vernomen dat er boven in het kantoor aen
schietpartiJ had plaall gevonden en dat daar nog drie gewonden
of doden moesten liggen.
Op de derde etage werden In de gang de stoffelijke OV8111chotten
van mannen. alsmecle een zwaar gewonde man
ungetrotten. In een toilet werd nog een zwaar gewonde man
gevonden. De op streel aangetroffen man overleed kort na
unkornst in het zlekenhula.

""lila

dillilt
Het perceel Verrijn Stuartlaan 17 te Rijawijk Is een vrijstaand
drie verdiepingen tellend kantoorpand, waarin diverse bedrijven
Q81'ettlgd zijn.
.Op de derde etage waren onder andere de kentoren van de
Weotldc.- Stom- en het kantoor van de Rooad- de
a.vrtldl111 wn Surfneme IRBSI, de prominentste organisatie
van het Bouterae-verzet, gevettlgd.
Een van de vertrekken wea Ingericht als muzlek-oefenrulmte.
De- doden en een van de gewonden werden In de gang
van de R8S aangetroffen.

Selltle

De twee in de gang eengetroffen slachtoff8111, te wetan
; en
·,bleken
beiden te zijn overleden aan een schotwond in het hoofd. De op
straat eengetroffen man genaamd
~
was aan ernstige inwendige bloedingen over11Cien. Hit betrof
hier een performatiewond vanaf de linder schouder naar de
rechter lies.
Verlderlng gewonde siiiChtolf.,.
Een van de olachtoflers,
·• verklaarde de
ruimte op de derde etage te hebben gehuurd als oefenruimte
voor een amateur-band. De huur wat1 door bemiddeling van
zijn vriendin tot stand gekomen. In de oefenruimte werd tevens
de apperatuur van de bind opgeslagen. De band maakte aeclert
begin 1985 ongeveer- meel per w8elc van de ruimte
gebruik.

Op donderdag 7-3-1•. omstreeks 22.30, was
met zljn
bandgenoot
I In de ruimte aan hetltofzuigen. Kort
daarvoor weren de bandleden,
·}en
naar huis gegaan.
Op een bepeald moment kwam
de kamer weer
binnen en wenkte dat
even bij hem moest komen. De
liep vervolgens achter
aan naar de gang, waar
hij aan het einde daarvan- mannen van vermoeclelljk
Surinaamse origine zeg staan met leder een atengun of een
machineg-r In hun handen. De wapens hadden een
enigszins dikke loopmondlng, vermoedelijk een geluiddemper.
De gawapende mannen riepen 'Lay clown wltlt yow '-on tlle
grouncf. Loter sprakan zfj Ned"..lando met een vermoedeliJk
Surinaams accent,
en
gingen hierop direkt met
hun gerlçht op de grond liggen.
Een ander bandlid, wursehijnHjk
'• lag al op de
een soort geklik van een
grond. Kort daarop hoorde
klok of een a-r.
Na ong- tlllfl minuten kwam een man binnen, die uiterst
verbaasd riep 'wat Is det hierl'. Dit betrof- weerschijnlijk het
bandlid
öre deze avond niet aan-ig wu. maar enkele
spullen op kwam halen. Ook hij moest op de grond gaan
liggen.
Na enige tijd hoorde
een doffe knal waaroo
gilde: 'Au mijn rug I Scholten I'. Vervolgens stond
op
en vluchtte in de richting van de lltlhlll. Direkt daarop rende de
ldelnate van d e - mannen achter hem aan.
hoorde
een dofte knal en voelde een steltende pijn aan rijn hoofd. Na
enige tijd bewusteloos te zijn gewee1t vluchtte hiJ opnieuw an
sloot rich op in een toilet. Vervolg- verwijderde hij enkele
plafondplaten entrechtte via de ruimte boven de toiletten te
ontkomen, maar zakte door het plafond en kwam in een andere
toilet terecht, we ar hij geruime tijd ieler zweer gewond werd
aangetroffen.
, de andere overlevende, kon slechts een summiere
verklaring worden verkregen, dia in grote lijnen eenBloot bij de
verklaringen van De Beer.
Slg........lllt VIII de d..ten
Door verklaringen van getuige
konden de hierbij
afgebeelde kompositieportretten worden ".",..rdigd. De
signalementen lulden als volgt:
1.

2.
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Ook deze persoon droeg een zwart leren jack en was met een
zelfde wapen uitgerust als dader 1.
(foto 7 en 21
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,__,.n

OnderzHk

~/Orflnilltl•

BIJ de slachtoffers
en
werd tijdens de sektie
een kogel uit hst hoofd verwijderd.
Bij
werden vier metalen menteldelen van een kogel bij
zijn ing-anden aangetroffen.
Bij de twee overlevenden werd bij ieder operatief een kogel uit
het hoofd verwijderd.
Aan de hand van de aangetroffen munitiedelen en de
verktaringen van de slechtoffers, wordt verondersteld dat de
dadarozeer waarschijnlijk gebruik hebben gemaakt van een
- Army Jager type A.P.75 kaliber 7.65 (foto 3); en een
- Kalaahnikov type A.K.47 keliber 7.62 (foto 4)
Onderzoeken bij gebrulkers van het pend Vetfijn Stuartlaan 17
leverde vrijwel geen nieuwe informatie op.
In een In de nabijheid gelegen bedrijfspand werden de bewuste
avond geluidsgolven geregistreerd. Omstreeks 23.30 uur
werden een aantal pieken geconsteteerd, hstgeen er op kan
wijzen dat de aansleg rond dit tijdstip moet hebban plaats
gevonden.
Enkele Surinaamse personen rond de RBS verklaarden dat er
voor die avond een vergadering gepland was, die echter kort
daarvoor was afgezegd. Na onderzoek bleek dit onjuist te zijn.
Onderzoek omtrent het verleden van de slachtoffer$, elsmede
de reiBlies van betrokkenen, leverde geen aanknopingspunten
op voor het motief van d& aanslag.
Het wordt niet uitgesloten geacht dat de bandleden het
slachtoffer werden van een vergissing. DH idee wordt versterkt
door hetfeit dilenkele slachtoffers van Indische origine zijn.

G,_./Oft/.

Arr.

Action Directe

03btl. A2
03btl. El
03btl. El
03btl. BI
03btl. Ft
03btl. A2
DJ btl. BI
03 bil. H2
03 bil. Hl

AISSF
Akall 0.1 Partij

ASAI.A

Brlgatt Rosse
CSAMEPP

ETA

-
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Oeb, datum

Art,

03 btl. A2

FAAL
FP25

GA APO
IAA

03btl. 81
03bd. G1
03btl. A2
03btl. 01
OJbtl. A2
03bnl. I

ûga vd SurinaemSI Patr.ottBn
PLF Abu Abbas
Rud voor de Bevrijding van
Suriname

03bnl.1

RAF

03bti.A1

M.eYolutionan Zelfén

03btl. A2

Tupee; Maroc

03btl. A2

03bti.B1

03btl. A2

3.

4.
Aanhouding Bolke l'll""'ndes
Nur aanlelding van een fotoherkenning door het slachtoffer
richtte het onderzoek zich op

'·

Hij werd door
paaitlef herkend van oen polltiefoto die
in 1979 was genomen door de gemeentepolitie Amsterdam.
Van hem was informltie voorhanden dat hij tot en met 1983
aktief was in de pro Bouteroe organisatie genaamd: Llge ven

Surina- htrlottan ILSPI.

Nadat vergeefs getracht was
in zijn woning te
Assen aan te houden, werd hij op vriJdag 29-3-1115, omlllreeks
18.00 uur, te Driebergen nabiJ de Sociale Academie 'De Horst'
wur hij studeert. aangehouden als verdacht van het plegen
van een drievoudige moord en een dubbete poging tot moord.
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H. S,.nJe

Toed.-.cht

1. Moord op lid Guard/a Clvil in Pasa/N d.d. 2!-77-7986 (ETA}
In de nachtelijke uren van 211-11·1•. werd in de NoordSpeenee kuatplaats Paaajee (gelegen nabij San Sebaatian,
provincie Guipuzcoa) een 39-Jerlg lid wn de Guardia Civll door
g-apende mannen onder vuur genomen en daarbij gedood.
De daders, die door de Spaanse polltie als ETA-terroristen
worden aangeduid, hadden 8Yin voor de moordaanslag onder
bedreiging van vuurwapens een (v1uchl)auto geatolen.

De vice-admiraal was in zijn dienatauto op weg naar zijn werk
als directeur van het historisch archief van de Spaanse Marine.
In deCalle Timbre werd een handgranaat tegen de auto
gegooid toen hij afremde voor het kruispunt. Daarna openden
de terroristen. twee mannen en een vrouw. het vuur met een
machinepistool kal. Parabellum-S. De vice-admiraal werd bij de
aanslag direct gedood. Zijn chauffeur overleed onderweg naar
een ziekenhuis. De adjudant werd zwaargewond overgebracht
naar een ziekenhuis.

Toed...tlt

Onderzoek

Toen het slachtoffer, vergezeld van een collega, tijdens de
dienatuitoefening per politieauto de schuilplaats van de
terroristen voorbijreed, schoten ziJ op de auto en gingen er
vervolgens vandoor In de door hen ontvrsemde auto.
In de polltieauto werden 14 kogelinslagen waargenomen.

De politie vond later de auto van de daders aan de andere kant
van Madrid in het oude atadsgedeelte. Het voertuig bleek kort
voor de aansleg geroofd te zijn van een burger onder bedrelging
van een machinepistool.
Getuigen hadden dicht biJ de plaats waar de auto aangetroffen
drie jongelui een garage binnen zien rennen.
Hal complex flatwoningen boven de garage werd uitgekamd
maar de terroristen werden niet aangetroffen.

DoaiemummH 9.003.28ZC/0()()68
2. Moordaanslllg op vice-8dmif8al
in M11drld d.d. 06-02· 7986. {c/am ETA-militllr}

Ge1ulgenv•tdartng~~~

Op 1-2·1•. omatreab 11.00 uur, werd in deCalle Timbre, een
smalle atraat in het centrum van Madrid, de dienatauto van
vice-admiraal
aangevallen door
ETA-terroristen. De auto werd bestuurd door de chaufleur van
de vice-admiraal,
'· In de auto was voorts nog
aanwezig de adjudant van dé vice-admiraal, majoor
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Volgens ooggetuigen werd de aanslag uitgevoerd door twee
mannen en een vrouw. Zij zouden zijn herkend als behorend tot
het Com!Mndo MMirtd (dat zich ook wel Comrnendo Elpene
noemt) van de ETA-militar die zich verantwoordelijk heeh
gesteld voor een aantal aanslagen In het recente verleden.
(laatst bekende aanslag d.d. 29 juli 1985 waarbij de
directeur-generaal voor defensie-politiek van het Ministerie van
Defensie werd gedood)

Dossiernummer 9.003.2BZC/00058

Nadat bleek dat het uiterlijk van
na 1979
aanmerkelijk was veranderd, dat hij voor de nacht van 7 op 8
maart 1985 een sluitend alibi had en de confrontatie met
niet succesvol was. werd met zekerheid vaatgesteld dat
niet als dader c.q. verdachte in aanmerking kwam.
Op 30 meert 1916 werd betrokkene in vrijheid gesteld.
Aanhouding
Op 1o-&-1986 ontving het rechercheteam een anonieme brief,
waarin ene
werd genoemd als een van de
daders.
Naar aanleiding van de gepubliceerde compositietekeningen.
kwamen diverse tips binnen die eveneens wezen op een
mogelijk daderschap van

'·

Bij onderzoek bleek genoemde grote gelijkenis te vertonen met
de lange dader met baard.
Betrokkene heeft antecedenten in de gaweldssfeer en staat
bekend als souteneur en overtreder van de opiumwet.
Op 21-6-1185. omstreeks 22.45 uur. word
•angehouden. In de woning werd een bescheiden hoeveelheid
>id in Nederlandse, Duitseen Amerikaanse valuta aangetroffen.
Lle anonieme briefschrijver werd geïdentificeerd als zijnde zijn
voormalige echtgenote.
verklaarde de avonden voor, op en na de fatale
datum thuis geweeattezijn. Daarzijn verklaringen geloofwaardig
overkwamen en hal tegendeel niet kon worden bewezen, werd
betrokkene op 31 mei 1985, omstreeks 22.00 uur. in vrijheid
gesteld.
Tijdens het verdere verloop van het onderzoek kwamen van
diverse kanten nog steeds tips binnen dat de compositietekening
sprekend leek op

Aanhouding
Uit diverse bronnen word vernomen dat een van de daders
identiek zou zijn aan:

Inhoud

Incidenten
Dlltum

Ptuu

lncit:Mnt

85-1()-31
85·t2.07
85.02-tt
85.02-tO
88.()2/0t
84-tD-29
84-tt-25
84·t2.()9
85.0t-25
88.Q2-t8
118.()1·16
86.Qt-23
86.()2.()8
76.02·23
8t.Q5.()4
SS.Ot.Ot
85.()2-23
85-t2.07
85-t2.07
88.()2-03
88.()2.()3
88.()2.()4
88.()2.()8
85-tt-25
88.()2.()8
85.()3.()7

Athene

Bom•nstag stadsbus
Boma~nslag polltiebureau
Moord lid Akali Dal
Moord ex burgemeelttr F lontnee

84-05-00
114-00-21

Ballygowlev

Firozpur
Floranee
Frankfurt

Gr-./011/.

Bljeenkoml1

Parijl
Parijs
Parijs
Parlja
Porijl
Parijs
Parijs

Poging bomeenslag V$-ambaaade
Granaataanaleg
Mortieraanslag lberlant
Morden~nslag In hewn
Poging bomaanslag VS..ambassade
Moord lid Akali Dal
Moord secr. vakbond
Moord vice-admiraal
Bomaanslag warenhuls
Bomaenslag warenhuis
Bomaanslag warenhuis
Bomaanlieg warenhuis
Bom•nsl-aen wennhuizen
Soma~nstagen werenhull'en
Bomaenslag wlnkeletntrum
Poging bomaanslaG Elfaltoren
Bomaanslag boekhandel
Bomaanslag winkelcentnJm

Pe..j..
Punjab
Rliowljk

Moord lid Guardla Clvll
Moord ltlder AISSF
moord

Rotterdam
Schladam

Brandstichting
PotlOllil tot moord

Linabon
u..-n
u.-n
u..-n

USMbon
Londen

Londen
Madrid

Parijs
Parijs
Parijs

IRA

Brlgate Aossa
RAF
FP25
FP25
FP25
FP25
FP25

ETA

ASALA
PLF Abu Abbas
CSAMEPP

ETA
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medewerker van een vleesfabriek.
Van
is bekend dat hij aktief (kadetllid is van de
reeds genoemde Uga van Surtn..mae Patriotten.
Nadat het slachtoffer
·.bij een gearrangeerde ontmoeting,
verklaard had
als een van de daders te herkennen,
"'l!rd hij op 12-&-1918 in zijn woning te Montfoort aangehouden.
over een sluitend alibi te
Jonderzoek bleek
beschikkan en derhtlve niet als dader in aanmerking te komen.

An.
03 btl. Ct
03 btl, 01
03 btl. Et
03 btl. Ft
03 btl. A2
03btl. Gt
03bti.Gt
D3btl. Gt
03bti.Gt
03bti.Gt
03bti.E1
03b11.E1
03btl. H2
03 btl. Bt
03 btl. 81
03b11. Bt
03b11. Bt
03btl. Bt
03b11. Bt
03b11. Bt
03 btl. B2
03 btl. B3
03btl. B4
03 btl. Ht
03b11.E1
03bnl. t
03bnl. t
03bnl.1

8
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Aanhouding verdachte
Na onderzooken binnen de Surinaamse wereld werd vaatgesteld
dat:

fÓI05)
een aantal weken voor de aanslag in Rijswijk personen benaderd
zou hebben voor het leveren van vuurwapens om daarmee een
aansleg te plogen op de RMd voor de BevriJding van Suriname
(RBS). Hat zou gaan om machinepistolen of -geweren, voorzien
van geluiddempers.
zou later verklaard hebben
bij andere personen een Kalashnikov, Armi Jagers en Baretla's
gekocht te hebben, alsmede witte kogelvrije vesten.
Zosls reeds vermeld zouden bij de aanslag in Rijswijk soortgelijke
vuurwapens gebruikt zijn. Uit onderzoeken werd bekend dat
aktief was binnen de pro-BOUTERSE
gemeenschap. aktief lid was (geweestl van de LSP, zich weleens
verkleedde in vrouwenkleding, kortom, dat hij zich vreemd
gedroeg.
Gedurende het onderzoek werd bekend dat ene
• uit
Rotterdam verantwoordelijk zou zijn voor gewelddadige akties
tegen het Surinaamse verzet in Nederland, zoals een poging tot
moord op de broer van de bekende ex-parlementariër uit
Suriname
op 21-3-1984 te Schiedam on
oen brandstichting bij een winkel van het BOUTEASE verzet, in
mei 1984 te Rotterdam. (Deze zaken zullen worrlen behandeld
in een volgend bulletin.}
Na onderzoek bleek •
• identiek te zijn aan de eerder
genoemde
I.
Op 2-1-. omstreeks 16.45 uur, werd
aangehouden. In zijn woning werden onder meer een WEBL V &
gaspistool (kal. 4 mm.). een alarmpistool, een .22 long
riflo patroon, een bivakmuts, een paar hoge militaire schoenen
en allerlei militaire kladingatukken aangetroffen.
·
Bij zijn verhoren ontkende
op welks wijze dan
ook betrokken te zijn geweest bij do aanslag te RijswiJk of bij
welke andere aanslag dan ook. Hij erkende wel zeer goede
kontakten te onderhouden met vertegenwoordigera van het
Surinaamse regime en te aympethioeren met de LSP.
Na zijn voorgeleiding werd
nog 72 dagen in
preventieve hechtenis gehouden. Het derde bevel tot
gevangenhouding werd tenslotte niet tegen hem uitgevaardigd,
omdat het niet gelukt was voldoende bewijzen voor zijn
betrokkenheid aan te dragen.

scon

Tena~

Na het langdurige onderzoek, in het kader waarvan aen groot
aantal personen van Surinaamu nationaliteit dan wel van
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Surinaamse origine werd gehoord, kan voorzichtig worden
gesteld dat de aanslag niet bedoeld was voor deleden van de
amateur band, die het slachtoffer werden.
Gezien de aanwezigheld In het kantoorpand (plaots delikt) van
de kantoorvertrekken van de Rud voor de levrtlding ven
Surtneme, voor de deur waarvan de slachtoffers werden
neergeschoten, is de meest voor de hand liggende konklusie
dat de aanslag was bedoeld voor (leden van) de RBS.
De militantste persoon binnen de RBS is
leider van 'MAKMUR' te Rotterdam. Hij vertegenwoordigt
de Javaanse stroming binnen het Surinaamse verzet in
Nederland. Daar enkele van de slachtoffers een Indisch/Javaans
uiterlijk hadden. lijkt het aannemelijk dat de daders zich bij het
volvoeren ven de aanslag 'vergist' hebben.
De aanslag op een broer van
op 21-3-1984
was waarschijnlijk ook een vergissing en bedoeld voor
Van de vier aangehouden verdachten konden
en
van de verdachtenlijst worden
afgevoerd. De verdachte
is naar alle
waarschijnlijkheid niet een van de schlJitera van de aanslag te
Rijswijkgewaest Een rolals medeplichtige/orgenisator is
echter nog steeds waarschijnlijk.
Er is tot nu toe geen antwoord gegeven op de vraag of de
daders uit Nederland afkomstig zijn, dan wel speciaal voor deze
aanslag (vanuit Suriname) naar Nederland zijn gekomen; een
zogenaamd hit en run team.
Het onderzoek werd verricht door het Regionaal Recherche
Bijstandsteam (RRBT) in het Arrondissement 's-Gravenhage,
gehuisvest in het bureau van politie te Rijswijk. Dit RRBT heeft
nauw samengewerkt met de Bijzondere Zaken Centrale (BZC)
van de Centrale Recherche Informatiedienst en een aantal
daarvoor in aanmerking komende diensten. Hierbij trad de BZC
op als coördinerend orgaan en uitwisselingspunt voor de
basehikbaar gekomen informatie.
Gedurende het onderzoek is veelinformatie bakend geworden
over datgene wat in Surinaamse kringen gedacht en gedaan
wordt in zowel pro- als anti-BOUTER SE kringen, de twee
belangrijkste 'kampen' waarin de Surinaamse gemeenschap
zowel in Nederland als in Surinama is verdeeld. Deze informatie
wordt, voorzover van belang geacht voor de handhaving van
de rechteorde in Nederland, centraal gecoördineerd en bewaard
door de BZC. Bij zich eventueel in de toekomst in Nederland
voordoende strafbare feiten waarbij de mogelijkheid van
betrokkenheid van Surinaamse personen of organisaties niet is
uit te sluiten, lijkt het zinvol de BZC te raadplegen, die de
nodige informatie kan verschaffen, dan wel kan verwijzen naar
personen of diensten waar (meer) informatie is te verkrijgen.
Dossiernummer 9.0003.3BZC/00007

11. BUITENLAND

A. Duitsland
1.

op vrije voeten d.d. 76-7-7986

Op 16-1-11181ward
'• na het uitzitten van haar gevangenisstraf. ontslagen
uit detentie.
;, verdacht van het ondersteunen van een
terroristische organisatie (RAF). was op 16-1~1!181 in Frankfurt
aangehouden en ingesloten.
Op 2-5-1113 ward zij door de vijfde strafkamer van hst
gerechtshof Stuttgart wegens ondersteuning en lidmaatschap
van een terroristische vereniging veroordeeld tot vier jaar en
negen maanden gevangenisstraf.
Dossiernummer 9.006.22BZC/00001

2.

en
jaar. d.d. 5-2-1986

veroordHid tot vier

Op 5-2-1• werden
en
'• door het gerechtshof in Munchen wegens:

Bijzondera Zeken Centr•le
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Chllndlg1rh

- lidmaatschap van een terroristische vereniging (RAF);
- valsheid in geschrift; en
- overtraden van de vuurwapenwet
veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf.

De datum waarop de radicalen zich wederom in de tempel
verschansten (26- 1-1986), was juist de datum waaropChllnclgarh
officieel zou worden overgedragen aan de deelstaat Punjab,
een van de balengrijkste concessies die de centrale regering
aan de Sikhs heelt gedaan. De overdracht werd voor onbepaalde
tijd vertraagd omdat de regeringscommissie er niet in was
geslaagd om voor de Hindoestast Haryana voor het verlies van
Chandigarh passende compensatie te vinden. De stad die als
neutraalterrein werd beschouwd diende als hoofdstad voor
beide deelstaten.

en

waren op 2·7-1984 samen met
en
aangehouden in de conspiratieve woning

Dossiernummer 9.006.22BZC/00001

3. Anti-imperialistisch congres in Frankfurt d.d. 31·1·1986 t/m
3·2·1986

MIIIUtnten
Van 31-1-19881/m 3-2-1918 werd in Frankfurt een bijeenkomst
gehouden door uit verscheidene Westeuropese landen
afkomstige anti-imperialisten.
Bij de ingang van het universiteitsgebouw aan de
Nibalungenplatz waar de manifestatie plaats vond, waren op
last van de organisatoren strenge veiligheidsmaatregelen
getroffen.
Alle bezoekera werden met metaaldetectors gecontroleerd,
terwijltasjes en dergelijke werden nagekeken op wapens of
andere ongewenste zaken. De organisatoren van het congres I
voor sympathisanten van de Westeuropese terroristische
uit Stuttgart,
scene, met aan het hoofd de advocaat
motiveerden de noodzakelijkheid van het fouilleren met de
stellingname dat men wildevoorkomen dat'bullen, provocateurs
en fascisten' zich onder de congresgangers zouden begeven.
In het weekend werd het congres door ongeveer 700 paraenen
bezocht. Velen brachten ook de nacht in het universiteitsgebouw
door. Op het podium van de congreszaaltraden naast
familieleden van gedetineerde Duitse terroristen ook verwanten
op van gedetineerde leden van Action Directe en de ETA.
Op verscheidene plaatsen langs de wanden hingen spandoeken
met hierop de logo's van de RAF, de AD, de ETA, de
Zuidamerikaanse Tupamaros, de GRAPD, de Revolutionara
Zeilen, de Brigate Rosse en de IRA.
Als beelden van de 'vijand': de symbolen van de NATO, IBM,
Mercedes, ITI, Hoechst en het $-teken.
Voordrachten en discussiestukken bevestigen de uitspraak van
in november, dat de RAF meer
generalbundesanwaH
toeloop van de 'vierde generetie' heeft gekregen en
internationale semenwerking van terroristische groeperingen
op zijn minst in voortdurende onderlinge contacten vorm
aanneemt.
Het Hamburgse blad 'Sa bot' lormuleerde deanti-imperialistisc~
doelstelling in zinnen 'als het overgaan tot de aanval op elke 1
plaats waar verzet existent is'.
De 'Knipselkrant' brachtsamen met het transtalige Belgische
blad 'La Ligne Rouge' een speciale congres-editie uit, die echter
voor de bijesnkomst van zondagavond van de boekentafel
werd verbannen omdat zoals
zei, het stuk gebruikt zou
,
kunnen worden als basis voor een justitieel verbod.
In de editie wordt de gewapende strijd aangeduid 'als strategisch
en taktisch noodzakelijk in de strijd voor de revolutie'.
Op de druk bezochte vergadering op 2-2-1986 werd de
verwijdering door velen bakritieeerd omdat zonder deze
'discussiebijdrage' de zin van de bijeenkomst zou wegvallen.
De congresdeelnemers-bijna niemand was boven de 30bespraken in werkgroepen de situatie in verscheidene
Westeuropeee landen en thema's als de vorming van het
'imperialistische totaalsysteem' en de 'frontlinie in de
internationale klassenstrijd'.
De meeste bijval kragen de sprekers die zich voor de
'um1nvoeglng' van de gevangenen uit de 'RAF' en het 'vM'Ht
voor"" nieuw revolutlonelr front' uitspraken.
Met uitgestrekte gebalde vuist werden leuzen als 'Leve de
internationale solidariteit' gescandeerd.
Onder de aanwezigen bevonden zich o.a. afgezanten van de
'autonomen-huizen' in de Hamburger Hafenstrasse, de
Startbahn-West Gruppen, en de tegen atoomcentrales gerichte
'Anti-WAA-AKW'-groepen.
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Op 29-1-1986 maakten de radicalen 147 namen bakend van de
150 leden van het Sikh-parlement van de door hen gewilde
staat Khallaten (Staat der Zuiveren).
Verscheidene leden zijn gedetineerd in India, Pakistan en
Canada. Het besluit tot de vorming ven het 'Khalistan·parlement'
was genomen nadat de radicalen de vijf gematigde hogepriesters
uit de tempel hadden gezet en hun plaatsen waren ingenomen
door twee nieuwe radicale hogepriesters:
en
Sloop
Reeds op de eerste dag van de bezetting is men begonnen met
de sloop van de na de bestorming van 1984 met financiiin van
de centrale regering gerestaureerde Akal Takht.
De radicale Sikhs zijn van mening dat de restauratie uitgevoerd
had moeten worden door 'onafhankelijka Sikhs' en zeker niet
met 'bloedgeld' van de regering.
M - 11n...... op gelllllllgde Sikh-promlnenten
Op 23-1-1986 werd in Londen de algemeen secretaris van de
vakbond 'Indien Work1rs -ICIIIIIon'
door onbekenden doodgeschoten.
Op 18-1-1988 werd eveneens in Londen een poging tot aanslag
gepleegd op een aanhanger van de Aken Dal Party.
Op 11·2·1986 werd in Firozpur
, een lid van de Akali
Dal Party in zijn woning doodgeschoten.De moord. de derde binnen een week op een gematigde Sikh in
de regio, was kennelijk bedoeld om de gematigden af te laten
:ien van de bijeenkomst op 18-2-1986 in het Gouden
Tempel-complex om de bezetting van de radicalen te beêindigen.
Enige uren na de moord bereikte de premier van de deelstaat
, overeenstemming met religieuze
Punjab,
Sikh-lelders om de bijeenkomstvan 16·2·1986 niet in Gouden
Tempal-complex te houden maar in de historische Sikh-plaats
Anandpur-Sehlb.
Dossiernummer 9.003.28ZC/00418

F. ltallll
1. Moordaanslag op eK-burgemHsrer van Rorence d.d.
10·2·1986 (Brigaltl Rosse)
Op 10-2-1986 werd in Florence de oud-burgemeester van die
stad, de republikein
bij een aanslag gedood.
werd rijdend in zijn auto vanuit een passerende auto
onder vuur genomen.
De twee daders lieten bij het lijk van
een kopie achter van
een in maart 1985 bakand geworden communiqué van de
Brigáe " - getiteld 'Riaoluzlone dille dlrezlone strateglca
nr. 20'.
De aanslag is de eerste sedert 27·3-18115 toen op een
parkeerplaats van de universiteit van Rome de hoogleraar in de
economie en voorzitter van het instituut voor economische
vraagstukken van de christen-democratische vakbond CISL,

meart1918.no.3

, door een commando van de BR werd
doodgeschoten. (Zie JBT 85-06)
Bij het lichaam werd een kopie aangetroffen van hettoen nog
niet eerder verschenen communiqué 'Risoluzione nr. 20'.
waarvan nu ook een kopie biJ
werd gedeponeerd.

CWm
De aanslag werd telefonisch geclaimd door een persoon die zei
te spreken voor de Brigate Rosse.

Motlef
, die van april 1984tot september 19115 burgemeester van
Florence was, had een aandeel in een fabriek die militaire
electronica produceert.

Dossiernummer 9.003.2BZC/00417
G.Pcxtugal
1. Poging tot bomlanslag op Amerikaanse ambassade in
Liss1bon d.d. 111-2-1986
Op 111-2-1918 kwam in Lissabon op het terrein van de
Amerikaanse ambassade op ongeveer 46 meter van het
ambassadegebouw een in een auto verborgen bom tot
ontploffing.
De explosievond plaats kort nadat de bom bij een routinecontrole
door een beveiligingabeambte was ontdekt in de kofferruimte
van een auto van een lid van het ambassadeperaonael. De
b-akingsbaambte en de inzittende van de auto wisten op tijd
te ontkomen.
De auto werd vrijwel geheel vernield. Het ambassadegebouw
liep geen schade op. De aanslag werd vooralsnog niet geclaimd.

&reler• unilegen op US-en Neto-objec:hn In Portugal
In 1984 werd de US-ambasasde in Usaabon meerdere malen,
overigens zonder noemenswaardige schade, bestookt met
mortiergranaten. De aanslagen werden geclaimd door de ultra
linkse organisatie Forcas Popuiarel de 26 abril (FP 25).
Op 29-10-1814 ontdekte de politie op een terrein in de directe
nabijheid van de US-embassade een geïmproviseerde
raketwarpar met hierop twee op de ambassade gerichte M-28
anti-tank granaten. De aanslag mislukte doordat een
soldeerverbinding was losgeraakt.
Claim: FP 211.
Op25-11·1814, omstreeka05.15 uur, werden vier motiergranaten
op de Us-ambassade afgevuurd. Drie granaten raakten het
ambassade gebouw. De schade was gering en er vielen geen
gewonden. De granaten, 60 mm M-23 Portugese makelij, waren
vanaf een bouwterrain tegenover de ambassade afgevuurd. De
ralcatwerper was vermoedelijk op een vrachtauto gemonteerd.
Claim: FP 25.
Op 9-12-1884, omstreeks 02.15 uur, werden in Lissabon vier 60
mm-rnortlergranaten afgevuurd op het hoofdkwartier van de
Nsto lbarian-Atlantic Cammand (lberlant). Slechts een granaat
kwam op het terrein van het hoofdkwarlier terecht. De andere
vlogen over het gebouw. De granaten waren afgevuurd vanllf
een 200 metar verderop gelegen speelveld.
Claim: FP25.
Op 211-1-18115, omstreeks 03.00 uur. werden in Lissabon drie
mortiergranaten afgevuurd op drie In de haven voor ankar
liggende Nato-schepen. Een van de granaten miste een schip
op 20 meter. De granaten waren afgevuurd vanaf een in de
buurt gelegen park.
Claim: FP 25.
Dossiernummer 9.003.2BZC/00066
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Als vertegenwoordigers van de familieleden van de gedetineerde
RAF-leden traden de moeder van
ren de zuster
van
op.
Zij verontschuldigden hun slechte voorbereiding met de
opmerking dat zij juist uit Hamburg waren gekomen waar ook
'iets te doen was geweest'.

politieman en een burger vonden de dood) en

Bluf

Eerdere aanslagen op warenhuizen in Pllrije

Het door Nederlandse geestverwanten geproduceerde
alternatieveweekblad 'Bluf besteedde in nr. 204, d.d.18-1-1988,
aandacht aan het te houden congres.
De oproep voor het congres werd integraal overgenomen.
' .... het gaat om het organiseren van de internationale discussie.•...
het uitwisselen van ervaringen van het verzet tegen de
imperialistische politiek, bestaande uit oorlog, uitbuiting en
onderdrukking en het verduidelijken van de verschillende
posities van waaruit mensen strijden, moet gemeenschappelijke
processen mogelijk maken en de samenhang van de
anti-imperialistische en anti-kapitalistische beweging hier (BRD)
en in West-Europa politiek verdiepen en verder ontwikkelen.
Belangrijk voor deze ideeên waren de ervaringen van de laatste
ï~- ..n met name de ervaringen tijdens de laatste hongerstaking
. de gevangenen uit de RAF en het Verzet in de afgelopen
winter: de gezamenlijke strijd van guerrilla, verzet en
gevangenen, waarin het revolutionaire front voor velen tastbaar
geworden is en de sterke mobilisering die de nationale grenzen
doorbroken heeft- van tot Griekenland.
Vanuit deze ervaringen is de behoefte ontstaan aan een
bewuste en openbare discussie over de authentieke
voorwaarden in de desbetreffende landen en over hoe de strijd
zich in West-Europa heeft ontwikkeld: de mobilisering tegen de
imperialistische politiek, en konkreet tegen de stationering,
tegen de Nato-· en US-oorlogsbases, tegen kerncentrales,
opwerkingscentrales, nieuwe technologie en oorlogseconomie,
tegen de vernietiging van de levensvoorwaarden en de strijd
tegen de repressie in de Nato-staten ........
Met het congres willen we nu een mogelijkheid creëren om
elkaar te leren kennen en om gemeenschappelijkheden en
mogelijkheden vanuit de verscheidenheid van het verzet in de
West-europese metropolen te bediscussiëren.
De uitgenodigde advocaten uit de verschillende landen zullen
wat vertellen over de desbetreffende situatie. De familieleden
van de politieke gevangenen willen het hebben over de situatie
en de strijd van de gevangenen als ook over hun eigen verzet.
Daarbij worden ook gasten uit het Midden-Oosten en
~·- 'o;fen-Amerika uitgenodigd..... .'
~;_ ..siernummer 9.006.228ZC!00037

Warenhuizen in Parijswaren al eerder hetdoelwitvan aanslagen.
In 1978 ontplofte een bom in het souteraio van de 'Bazar de
l'hotel de Ville'. Hierbij raakten acht personen gewond. Een van
hen, een verkoopster, overleed enkele dagen later aan haar
verwondingen.
Eerder dat jaar werd in hetzelfde warenhuis een pakket met
explosieven, verstopt op de speelgoedafdeling, onschadelijk
gemaakt.

'• nam in 1983
deel aan de aanslag op vliegveld van Ortv. waarbij zeven doden
en 55 gewonden vielen.
Volgens niet bevestigde berichten kregen de drie in Libanon, in
hetzelfde trainingskamp, hun opleiding.

Op 1-1-1985 veroorzaakte een explosie op de speelgoedafdeling
in het warenhuis 'Le Printemps' schade aan een partij ~dyberen.
Op 23-2-1985 viel bij een bomaanslag op het warenhuis Marks
and Spencer aan de Boulevard Haussmann een dode, terwijl14
personen gewond raakten.
De aanslag werd geclaimd door een groot aantal groeperingen
waarvan het politieke spectrum loopt van uiterst rechts tot
uiterst links. Het Parijse filiaal van Marlts and Spencer was ook
op 23-2-1976 en 4-5-1981 het doelwit van bomaanslagen.
Op 7-12-1985 werden even voor sluitingstijd, in de aan de
Boulevard Haussmann gelegen warenhuizen, 'La Prlntemps' en
'Galeries Uhly8tta' kort na elkaar twee aanslagen gepleegd ·
waarbij 35 personen gewond raakten.
De aanslagen .werden telefonisch geclaimd door een anonymus
die zei te spreken uit naam van het 'Pal..tiJnse
Bevrfjdlngafront-Abu Abbas' (PLF) (Abu ABBAS wordt verdacht
van betrokkenheid bij de kaping van het Italiaanse cruise-schip
Achilel.auro in oktober 1985.)
Even later eiste een woordvoerder van het 'Gehelma ArmeenH
Leger voor de Bevrijding van Armenie' de verantwoordelijkheid
voor de aanslagen op. Ook de fundamentalistische'Jihad' liet
weten verantwoordelijk te zijn. Aan de authenticiteit van de
claims wordt getwijfeld. Buiten genoemde groeperingen deden
nog tal van minder bekende organisaties van zich horen.
Beide aanslagen werden gepleegd door middel van
geïmproviseerde explosieven bestaande uit een tijdmechanisme
verbonden met een betrekkelijk kleine hoeveelheid explosief
materiaal, vermoedelijk vuurwerk, en een vat zeer brandbare
vloeistof.

B. Fr1111krQk
Dossiernummer 9.003.2BZC!00049

1. Bomaanslag winkelcentrum CJaridge-hotel in Parijs dd.
3-2-1986 (Committee of Solidsrity with Arab and Middle Esst
Politica/ Prisoners)

Op 3-2-1988, omstreeks 21.20 uur, brachten onbekenden in
Parijs een bom tot ontploffing in de druk bezochte winkelgalerij
van het Claridge-hotel aan de Champs Elysee.
Acht mensen, van wie drie ernstig, raakten gewond. De bom
was vermoedelijk in een afvalbak geplaatst.
Claim

De aanslag werd in een brief aan het franse persbureau AFP
geclaimd door het 'Committee of Solidarity with Araband
Mlddie East Politieel PrhlonetS'.
De nog niet eerder in het voetlicht getreden organisatie eist in
haar schrijven de vrijlating van een drietal van terroristische
misdrijven verdachte in Frankrijk gedetineerde personen:
, een van de leiders van de 'Libanese
revolutionaire legerfractie (LARF)', werd in Lvon aangehouden;
·, pleegde in 1980 een aanslag op de ex-premier
bleef ongedeerd maar een
van Iran

2. Bom•sns/IJg Eiffehoren verijdeld dd. 3-2-1986
Op 3·2·1988, ongeveer 40 minuten na de bomexplosie in de
winkelgalerij aan de Champs Elvsées, ontdekte men kort voor
sluitingstijd in een toilet op de derdeverdieping van de Elffeltoren
een bom. Het springtuig kon onschadelijk worden gemaakt. Het
was voor het eerst In de geschiedenis dat de Elffeltoren doelwit
van een aanslag was.
Dossiernummer 9.003.2BZC/0049

3. Bomaanslag in boekhandel in Parijse wijk Quartier Latin d.d.
4-2-1986

Op 4-2-1986, omstreeks 19.45 uur, brachten onbekenden in het
souterrain van de druk bezochte boekhandel 'Gibert Jeune' aan
de Place Sa int Michel een bom tot ontploffing. (foto 6)
Door de brand die na de explosie ontstond, liepen drie personen
letsel op.
Dossiernummer 9.003.2BZC/004S
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4. Bomaanslag winkelcentrum 'Forum les Hal/es' in Parijs dd.
5·2·1986
Op 5-2·1981, omstreeks 18.15 uur, vond een bomexplosie
plaats in een filiaal van hetwarenhuis 'FNAC' in het ondergrondse
winkelcentrum Forum. (foto 7)
Bij deze aanslag raakten 17 personen gewond, van wie 7
ernstig.
Forum, gebouwd op de plaats waar de vroegere 'Hallen'
stonden, verwerkt per dag zo'n 80.000 bezoekers.
Dossiernummer 9.003.28ZC/0049
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kennelijk om het geluid van het tikken van de wekker te dempen,
gewikkeld in kleding.
De aanslag werd vooralsnog niet geclaimd.
Dossiernummer 9.003.2/BZC00413.

D. Iertand

1. Bomsenslag politiebureau in Ballygawley (graafschap
Tyrone in Ulster) d.d. 07-12-1985 (IRA)

In de avonduren van 07·12·1985, schoten onbekenden bij het
politiebureau van het stadje Ballygawley twee leden van de
Noordierse politie (RUC) dood en namen vervolgens het
politiebureau onder constant geweervuur. Onderwijl plaatsten
anderen een bom in het gebouw, die even later explodeerde.
Als gevolg van de ontploffing werden drie andere politiemannen
ernstig gewond, terwijl het bureau geheel werd verwoest.

aaim
In een anoniem telefoontje aan een televisiezender te Belfast
werd verklaard dat het verboden Ierse Republikeinse Leger
(IRA) zich verantwoordelijk stelde voor de aanslag.

Motief
Politieke kringen in de Britse hoofdstad hebben het vermoeden
uitgesproken dat de IRA zijn subversieve acties heeft versterkt
om kennelijk het op 14-11-1985 ondertekende Brits-Ierse
verdrag te ondermijnen.
Het gesloten historisch accoord geeft de Ierse republiek een
zekere mate van inspraak in Noordierse zaken.
Het verboden Ierse Republikeinse leger daarentegen heeft in
een te Dublin uitgegeven communiqué verklaard, dat de acties
tegen leden van de RUC niets met het nieuwe verdrag te maken
hebben.
Dossiernummer 9.003.28ZC/00410

E. India
1. Leider All India Sikh Students Federation (AISSF) vermoord
dd. 6-2-1986

Op 6-2·1986 werd in de Indiase deelstaat Punjab,
n, leider van de Allindia Sikh Students Faderation in
Gurdaspur, door onbekenden om het leven gebracht.
n behoorde tot een gematigde fractie van de AISSF en
was loyaal aan de Akali Dal Party die momenteel zeer onder\
druk staat van de radicale Khalistan-beweging.
·

Bijeenkomst gematigde Sikhs in Amritsar

7. Brandweer! ieden voeren inderhaast een gewonde vrouw af na de
bomexplosie in het Parijse winkelcentrum Forum les Ha lies.

C. Griekenland
1. Bomaanslag in bus in Athene d.d. 31·10.1985
Op 31·1G-1985, omstreeks 22.40, vond in Athene in een stadsbus
een explosie plaats. Hierbij raakten 39 personen, meest leerlingen
op weg naar huis, gewond. De bus werd totaal vernield.
Onderzoek
De explosie werd veroorzaakt door een van een tijdmechanisme
voorzien geïmproviseerd explosief. Het geheel, springstof,
detonator, uurwerk, batterij en verbindingsmateriaal was,

Gematigde Sikhs hadden aanvankelijk voor 16-2·1986 in
Am ritsar een algemene vergadering uitgeroepen in de 'Gouden
Tempel'.
1
Wanneer de bijeenkomst zou zijn doorgegaan, zou dit een·
rechtstreekse confrontatie tussen gematigde en radicale Sikhs
betekend hebben. De radicalen, enige duizenden, hebben zich
namelijk sedert 26-1·1986 wederom verschanst in het
tempel-complex. Sedertdien hebben ook para-militaire troepen
posities rond het complex ingenomen.
In feite is de situatie vergelijkbaar met die in juni 1984. Toen
maakte het leger met de bestorming van het Sikh heiligdom
(Operation Blue Star), waarbij volgens de officiële telling ruim
1200 personen, onder wie de radicale leider
t, om het leven kwamen, een eind aan de bezetting
van de Gouden Tempel door extremistische Sikhs.
De bestorming en de daarmee gepaardgaande ontheiliging van
het heilige der heilige van de Sikh-religie, de Akal Takht, leidde
echter tot hevige onlusten en vormde de aanleiding tot de
moordaanslag op premier lndira Ghandi.
Mede onder druk van een aantal op gematigde Sikhs gepleegde
moorden heeft men besloten een rechtstreekse confrontatie
trachten te voorkomen.

Recherche Informatie Bulletin - CRI

6

