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Redactioneel 

- Het vervolg op de "Historie en werkwijze van de Explosieven Op

ruimingsdienst", zoals toegezegd in journaal 79-01, laat nog 

even op zich wachten. 

De werkwijze en organisatie van genoemde dienst zijn kortelings 

aangepast aan de werkwijze van de Nederlandse politie. 

Het wachten is momenteel op de beschikking, die een en ander 

officieel in werking zal stellen. Na uitkomen van deze beschik

king zal een vervolg op het eerste deel worden opgenomen in het 

Journaal Berichtgeving Terrorisme. 

In dit journaal wordt onder punt IV-b ingegaan op een nieuw type 

bombrief dat inmiddels enige slachtoffers heeft ge!ist. Buiten een 

vrij uitvoerige beschrijving wordt eveneens een schematische 

voorstelling gegeven. 

- In Journaal Berichtgeving Terrorisme 79-05 zal een overzicht worden 

gegeven met betrekking tot de sanering van het bestand aan VLK

gesignaleerde personen. Er zal dan een lijst worden weergegeven met 

de nrs. 1 t/m 500 (het volledige aantal VLK-gesignaleerden is 1560), 

met behalve de vermelding van naam en aliassen enige korte infor

matie met betrekking tot reden van signalering. 

VERTROUWELIJK 
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HOOFDSTUK I BINNENLAND 

A. Moord op Britse ambassadeur -

Op donderdag 22 maart werd de Britse ambassadeur Sir 

in zijn auto voor zijn dienstwoning te 's-Gravenhage met vier pistool

schoten van een zwaar kaliber om het leven gebracht, evenals zijn 

chauffeur/huisknecht, die door twee kogels in zijn hoofd werd getroffen. 

De daders ontkwamen via een naast de kerk - achter de ambtswoning gele-

gen - aanwezig steegje, dat slechts met een vrij laag hek is afgesloten. 

Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat niet tllllt het doelwit 

van de aanslag was, maar , een van de "drie wijzen" (samen met 

de Fransman - en die de Europese eenwording aan een 

nader onderzoek onderwerpen. 

Hiertegenover staat de mededeling van het Engelse dagblad "The Guardian" 

dat tllllt één van de zes topambtenaren geweest zou zijn die de activi

teiten van de I.R.A. onderzocht. 

Bij onderzoek bleek dat de Britse ambassadeur een schrijven had ontvangen 

waarin geageerd werd tegen de (vermeende) moord op een gevangene in 

Noord-Engeland, afkomstig van ene tllllt uit Amsterdam. Deze bleek identiek 

te zijn aan , wonende te Amsterdam, 

Nadat het voornoemde adres onder observatie was geplaatst, werd besloten 

tot aanhouding vantlllllt over te gaan. In de middaguren van zaterdag 24 

maart werd - en zijn vrouw, genaamd- , aangehouden. tllllt had 

echter een sluitend alibi en werd heengezonden. 

Na de aanslag zijn een aantal claimtelefoontjes binnengekomen bij de Haagse 

politie, het A.N.P. en diverse andere instanties, doch geen van alle waren 

ze serieus te nemen. Een onderzoek met betrekking tot de hotelbriefjes 

van Den Haag in de periode voor de aanslag door o.a. Metropolitan Police 

te Londen, leverde geen positief resultaat op. Ondanks een uitgeloofde som 

van f. 25.000.-- voor tips die tot aanhouding kunnen leiden van de daders, 

is verder geen bruikbare informatie binnengekomen. 

In hoofdstuk II wordt ingegaan op de moordaanslagen in Brussel en London, 

die mogelijk verband houden met de zaaktillilt 

Uit contacten met de Garda Siochana in Dublin, Ierlar.d, kwam naar voren dat 

de aanslagen in Brussel en Den Haag mogelijk op het konto van de I.N.L.A. 

komen. De Irish National Liberation Army is een afsplitsing van Provisional 

I.R.A. (zie hoofdstuk II). Een kopstuk van deze links-extremistische 

groepering, , bleek vlak voor de aanslagen op het continent 

te hebben gereisd. {Door Frankrijk, Duitsland en Nederland). 
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tlllllllt is inmiddels in Dublin aangehouden vegens verboden bezit van 

explosieven en wacht op zijn berechting. 4lllllllt was niet bereid om op 

enigerlei wijze informatie te verstrekken over doel en aard van zijn 

reisbewegingen. 

Een serieuze claim is er overigens nog steeds niet. 

B. Anti-Zwitserse activiteiten van het Rood Verzets Front. 

De op 28 maart 1979 - overigens door Nederland met 3-0 gewonnen - voetbal 

wedstrijd tegen Zwitserland moest enige minuten worden stilgezet omdat 

enkele betogers er met een spandoek in geslaagd waren het veld op te kome 

Op het spandoek was de tekst : "Zwitserland foltert politieke gevangenen" 

aangebracht. Nadat de scheidsrechter het spel had stopgezet konden de 

betogers worden afgevoerd. Het tweetal bleek identiek te zijn aan : 

op - te Groningen, wonende te Ams ter-

, geboren op - te Nijmegen en aldaar wonende 

op het 

en waren op 13 maart 1978 betrokken bij de korte 

bezetting van het Ministerie van Algemene Zaken te Den Haag door het 

Rood Verzets Front.~ou ook betrokken zijn geweest bij acties 

tegen staatssecretaris - van Jus ti tie. 

In Amsterdam trachtte een aantal leden van het Rood Verzets Front het 

kantoor van de luchtvaartmaatschappij Swissair te bezetten. De groep 

wilde daarmee onder andere protesteren tegen de behandeling van de twee 

leden van de "Beweging tegen de 2e juni", die sinds 1977 in Bern gedeti

neerd zijn. De indringers werden door de manager '' an Swissair, met 

behulp van een bureaustoel teruggeslagen. In het kantoor werd wat meubi

lair beschadigd. Drie betogers werden aangehouden 

, geboren - te Den Haag, wonende te Den Haag, 

Amsterdam, aldaar wonende op het 

werd eerder aangehouden terzake het plakken van pamfletten 

van het Rood Verzets Front. - de buurman van t1111111t -
is bekend als R.V.F.-sympathisant en kraker van leegstaande panden in 

Amsterdam. 

Een zich noemende Deze weigert buiten deze naam 

iets mee te delen; hij bevindt zich nog (bij het samenstellen van dit 

\TJ:'~'T'lmTIWFT.T Tl' --- /f) 
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journaal) in voorlopige hechtenis terzake openlijke geweldpleging. 

Onderstaand treft U een foto aan van de zic h noemende -Indien U betrokkene kunt identificeren, dan gaarne telefonisch bericht 

aan de Informatiecentrale Bijzondere Zaken, tel.: 070- 46 14 3' . 

C. Acties contra de Europese verkiezingen. 

Vanaf begin maart tot begin april 1979 werden een aantal geweldplegingen 

uitgevoerd contra de op 7 j uni a.s. plaats vindende Europese verkiezingen 

door een groep die zich "de beweging tegen de zevende juni" noemt. 

In historische volgorde betreft het de volgende gevallen : 

1 • Groningen . 

In de nacht van donderdag 1 op vrijdag 2.3.1979 werd door onbekenden middel 

een baksteen de ruit ingegooid van het "Stadjerhu:.s" te Groningen. In dit 

perceel is een informatiewinkel van de Gemeente Groningen gevestigd. In de 

etalage wordt momenteel een expositie gehouden met betrekking tot de aan

staande Europese verkiezingen. De vernielingen werden geclaimd door "bewe

ging tegen de zevende juni", in een door hen uitgegeven c ommuniqué no . 1. 

2. Haren. 

In de nacht van donderdag 8 op vrijdag 9.3.1979 werd door onbekenden met 

een baksteen een ruit ingegooid van de woning van de burgemeester van Harer 

De burgemeester van Haren is voorzitter van de Nederlandse Sec tie Inter

nationale Gemeentecontacten van de Raad van Europese Gemeenten. Deze daad 
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werd via het Nieuwsblad van het Noorden geclaimd door de "beweging 

tegen de zevende juni" in een communiqué no. 2. 

3. Groningen. 

In de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 maart 1979 werd voor de tweede 

maal een ruit van het "Stadjerhuis" door een balesteen vernield. Dit ging 

gepaard met het uitgeven van het derde communiqué. 

4. Deventer. 

Op dinsdag 20 maart 1979 werd door twee mannen een tweetal rookbommen ge

gooid in de expositiebus die door Nederland rijdt om de Europese verkie

zingen onder de aandacht van het publiek te brengen. Er ontstond lichte 

schade; hier werd geen communiqué uitgegeven. 

5. Eindhoven. 

In de nacht van woensdag 21 op donderdag 22 maart 1979 werden enkele 

ruiten ingegooid bij de E.M.A.-garage - een Mercedes Benz dealer - te 

Eindhoven. Ook bij deze actie werd een communiqué achtergelaten; nummer 

4. Dit communiqué wil ruchtbaarheid geven over het feit dat "er in heel 

Nederland verzet bestaat tegen de B.R.D.-strategie van de 'Europese 

Anschluss' in het algemeen en de Europese verkiezingen in het bijzonder" 

aldus het communiqué. 

6. Nijmegen. 

In de nacht van woensdag 21 op donderdag 22 maart 1979 werden ook in 

Nijmegen de ruiten ingegooid van de plaatselijke Mercedes Benz dealer. 

Hier werd hetzelfde communiqué - nummer 4 - als in Eindhoven achter

gelaten. 

7. Leeuwarden. 

In de nacht van zondag 25 op maandag 26 maart 1979 werd een plastic tas 

met een baksteen door de ruit van de woning van de chef voorlichting 

d~r Gemeente Leeuwarden gegooid. In die plastic tas zaten drie reageer

buisjes met chemicaliën die vreselijk stonken. De beweging tegen de 

zevende juni claimde deze daad door het uitgeven van communiqué nummer 5 

8. Deventer. 

In de ~acht van maandag 2 op dinsdag 3 april 1979 werd door een tweetal 

personen de ruit ingegooid van de Mercedes-Benz dealer aldaar. 

Na het ingooien van de ruit wierpen de daders een brandend blikje in de 

showroom. Er ontstond geen brand, maar wel een sterke rookontwikkeling. 

De volgende dag werd deze daad geclaimd door de beweging in een communi

qué - nummer 7 - aan het Eindhovens dagblad. 

VERTROUWELIJK . .. /7 
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9. Mill 

In de nacht van maandag 2 op dinsdag 3 april 1979 werd een ruit inge

gooid van een woning in Mill. De persoon tegen wie de beweging dacht te 

ageren, is echter al geruime tijd gelede:1 met zijn gezin naar Frankrijk 

verhuisd. Deze man was betrokken bij de voorlichting over de Europese 

verkiezingen. Deze actie werd - eveneens via het Eindhovens dagblad -

geclaimd door de beweging tegen de zevende juni, middels een zesde 

communiqué. 

Verschillen c.q. overeenkomsten in de communiqué's 

Het eerste verschil is het gebruik van verschillende lettertypen. Ook de 

teksten onderscheiden zich van elkaar. 

In de communiqué's 1, 2 en 3 wordt aan het eind opgeroepen de "Europese 

verkiezingen te boycotten tegen een Amerikaans-Duits Europa"; in de 

nummers 4, 6 en 7 wordt opgeroepen "om het nieuwe fascisme op alle nivo•s 

te bestrijden". 

De verschillen in communiqué•s gaan samen met de verschillen in locaties: 

de nummers 1, 2 en 3 zijn in het Noorden van het land, de nummers 4, 6 

en 7 in het Zuiden uitgegeven. Dit zou er op kunnen duiden dat er twee 

verschillende groepen aan het werk zijn, hetgeen echter door de doorlopen 

de nummering der communiqué's wordt tegengesproken. 

Inhoudelijk spreken de communiqué's voor zichzelf. Zij zijn gericht tegen 

de Europese verkiezingen omdat Duitsland de leiding zal hebben over 

het "Nieuwe Europa". Vandaar de geweldplegingen tegen een aantal "duitse" 

objecten. 

Mogelijke verdachten. 

Op 20 maart werden te Dev~nter tijdens het gooien van de rookbommen twee 

mannen waargenomen. Een duidelijk en bruikbaar signalement werd echter 

niet opgegeven. 

In de nacht van 2 op 3 april 1979 - tijdens het ingooien van de ruiten 

van de Mercedes-Benz dealer in Deventer - werden wederom twee mannen 

gezien. Deze vertrokken in een donkergekleurde personenauto, vermoedelijl 

van het merk Peugeot 404. 

Naar aanleiding van het ingooien van de ruit bij de burgemeester van 

Haren werd een onderzoek ingesteld dat leidde tot het vermoeden dat als 

materiële dader aangemerkt zou kunnen worden de werkeloze 

geboren op~e Groningen. - woont te Haren, 

Los van dit onderzoek kwam een informatie binnen die tlllllllllllllaan

wees als dader. 

VERTROUWELIJK • •• /8 
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Resumé 

In totaal werd negen maal zogenaamd "klein geweld" gepleegd tegen personen 
" 4 tl die zich inzetten voor de Europese verkiezingen of tegen du1tse doelen 

i.c. Mercedes dealer. 

Tot op heden werd gebruik gemaalct van bakstenen, rookbommen en in één 

geval van een mengsel van zwavel en ijzerlcrullen. 

In twee gevallen kan openlijk geweld ten laste gelegd worden omdat in die 

gevallen getuigen het feit hebben zien plegen. 

De leden van de "bPweging tegen de zevende juni" kunnen worden gezocht 

in de aanhangers c.q. contacten van het Rood Verzets Front. 

Hiervan zijn echter geen bewijzen. 

D. Hoord op Turk in Utrecht. 

Mede naar aanleiding van perspublicaties over deze zaak werd het hier

onderstaand overzicht in het journaal opgenomen. 

Blijkens getuigeverklaringen waren er op zondag 18 maart 1979 op het 

Noordsepark te Utrecht twee groepen - voornamelijk bestaande uit personen 

van Turkse nationaliteit - gescheiden van elkaar aan het voetballen, zoals 

dat de laatste weleen iedere zondag het geval was geweest. 

De ene groep bestond uit een tiental personen van Turkse nationaliteit 

plus een viertal Marokkanen, terwijl de andere groep uitsluitend uit 

Turken bestond. 

Op een gegeven moment staakte de laatste groep het spel; een gedeelte 

daarvan vertrok van het veld, terwijl de overigen - naar schatting zev~n 

à negen p~rsonen - zich naar dat gedeelte van het park begaven, waar de 

andere groep aan het spel~n was. 

Daarop maaleten twee spelers zich los van de nog spelende groep en zij be

gaven zich naar de mensen die hen als toeschouwer gadesloegen. 

Volgens enige getuigenverklaringen waren deze toeschouwers lid van de 

"Turkse Fascistische Partij", en wilden de twee deze mensen ervan over

tuigen dat sport en politiek gescheiden moesten blijven. 

Hierop ontstond een felle woordenwisseling tussen beide partijen, die 

de gemoederen steeds meer deed oplaaien Haardoor uiteindelijk zelfs een 

vechtpartij ontstond. 

Op een onbewaakt ogenblik trok - één der "fasc isten" -

een revolver en schoot daarmee gericht op één van de twee, t1111111t 
.......... . Deze laatste werd tweemaal in het hoofd geraakt en moet onmid

dellijk zijn overleden. In he t tumult dat hierdoor ontstond, loste de 
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schutter - nog een drietal schoten op de broer van 

het slachtoffer, echter zonder hem te raken. 

~ wist hierop te vluchten in gezelschap van zijn broer en een 

derde Turk, die zijn auto in de omg~ving had geparkeerd. 

Het lichaam van het slachtoffer werd door een aantal landgenoten - even

eens per auto - overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis te Utrecht, 

waar de dienstdoende arts de dood constateerde. 

Vrijwel zeker door het feit dat zijn vader een door vele Turken bezocht 

café drijft, waardoor de familie een bepaalde populariteit onder de 

Turken te Utrecht geniet, werd het slachtoffer in 1975 gekozen als Turkse 

vertegenwoordiger in de Utrechtse Migrantenraad. In deze functie heeft 

hij zich gemanifesteerd als iemand, die in politiek opzicht volstrekt 

neutraal was en slechts streefde naar het beste voor zijn landgenoten. 

De persoon werd eerst ter discussie gesteld middels 

een pamflet dat verspreid was tijdens een op 24.2.1979 te Rotterdam 

gehouden manifestatie van Comité "Stop Turkse MHP Fascisten". Het 

slachtoffer werd daarin aangeduid als "één van de leiders van de 

fascisten in Utrecht". Of hij inderdaad verbonden was aan de "Grijze 

Wolven" kan op geen enk~le wijze bevestigd worden. Uit zijn optreden 

binnen de Migrantenraad is dat althans nimmer gebleken. 

Op dinsdag 3 april 1979 meldde de schutter - zich 

vrijwillig op het Hoofdbureau van Politie te Utrecht-

Uit het eerste verhoor is komen vast te staan dat de vechtpartij - als 

voren omschreven - in het nadeel van zijn broer~reigde te worden 

beslist. Deze broer - die volgende wel lid is van de 

"Grijze Wolven" - werd op een gegeven moment zo in het nauw gedreven, dat 

........ geen andere mogelijkheid zag om hem te helpen en zijn pistool 

trok. Hij richtte het wapen op het slachtoffer en drukte af. 

Aangezien hij van mening was dat de broer van het slachtoffer tllllt 

tlllllllllt, de eigenlijke aanstichter van de vechtpartij was, schoot hij 

ook enkele malen op hem. doch mistP.. zegt dus duidelijk 

niet uit politieke motieven gehandeld te hebben, doch ter bescherming 

van zijn broer geschoten te hebben. 

Noot : De M.H.P. is een ultra-rechtse partij in Turkije; per decreet van 

het Turkse Hooggerechtshof is het aan Turkse partijen verboden in 

het buitenland M.H.P.-vestigingen op te richten. 

De M.H.P.-afdeling Nederland ging na het in werking treden van de

ze regel over in de 11Turkse Idealistische Werknemers Vereniging", 

de U.T.I.D. Vaststaat dat leidinggevende figuren in de U.T.I.D. 

1fr.'I'P"'mnl""1't.f~T T TV 11 " 
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lid zijn van de M.H.P. 

In Turkije vormt de M. H. P. jeugdgroepen onder de titel van "Grijze 

Wolven" , die zich manifesteren als knokploegen. 

De linkse Turken in Nederland noemen U.T.I.D.-aanhangers om voor de 

hand liggende redenen ''Grijze Wolven", hoewel dat lidmaa tschap - in 

Nederland - onbestaanbaar is. 

E. Mogeli jke observati e van Soestdijk en Drakenstein door Zuid-Ma ukkers . 

In de periode van medio november tot ultimo maart 1979 werd in de omgeving 

van de PaJeizen Soestdijk en Drakestein een elftal malen ee~ brui ne Toyota 

gesignaleerd. 

De passagiers - naar alle waarschijnlijkheid Zuidmolukkers - toonden zee r 

veel belangstelling voor bovengenoemde paleizen. 

Meestal werd het kenteken van deze personenauto opgenomen - telkens een 

andere cijfer- en lettercombinatie - maar steevast bleek het om een valse 

plaat te gaan. 

Met betrekking tot het tijdstip van observeren is vooralsnog geen duidelijke 

lijn waar te nemen; dit ligt tussen de 12 .40 en 22. 45 uur. Van de elf geval 

len is er niet één op zondag geweest; verder springt de woensdag eruit met 

4 meldingen. In verband met het voorgaande is op 29 maart 1979 besloten een 

telexbericht aan c ombinatie algo te versturen, waarin opgave verzocht word t 

van bekende bruine Toyota's in bezit van of in gebruik hij Zuidmolukkers. 

Tot op heden heeft dit geresulteerd in een opgave v an een twintigtal bruine 

Toyota's. De eigenaars c .q. gebruikers van deze auto's worden momenteel na

getrokken. Tien van deze wagens komen niet in aanmerking; de overige zijn 

nog in onderzoek. Teneinde een snelle controle van de bewus te auto mogelijk 

te maken, zijn er werkafspraken gemaakt met een aantal daarvoor in aanmerkin 

komende diensten en korpsen . 

HOOFDSTUK !I 

A. Moord op Britse schaduwminister ~e London. 

Op 30 maart j . l. werd de conservatieve sc haduwminister voor Noord-Ierland , 

om het leven gebracht. 

Hij was het slachtoffer van een bomaanslag in de directe omgeving van de 

parlementsgebouwen i n Londen . Indien de conservatieven de verkiezinge~ ? Olt~ P 

winnen, zou ...... mi nister van Noord-Ierland geworden zijn. De dader ( s) 

hadden een bom onde r zi j n aut o bevestigd, di e middels een ti j dontsteki ng in 

combi natie met een kwikschakel aar in werking zou treden. (een schema is 

hieronder afgedrukt) . tllllt kon ongehinde rd de oprit van de parkeergarage op 

rijden. 
VERTROUWELIJ K • •• / 11 
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Even later deed de kvikschakelaar hoogstwaarschijnlijk zijn werk. 

tillilt overleed op slag. Naar het zich laat aanzien zijn de dader(s) 

kort na de aanslag teruggekeerd naar Noord-Ierland. 

De aanslag werd opgeëist door de rèeds eerder genoemde I.N.L.A. 

In een interview dat een verslaggever van het Ierse blad 11Magill 11 had 

met een prominent lid van de I.N.L.A., verklaarde de laatste dat tllllt 

was vermoord als antwoord op zijn verzoek aan het Britse lagerhuis, het 

Engelse contingent in Noord-Ierland te vergroten. De I.N.L.A. ontkende in 

hetzelfde artikel overigens de hand gehad te hebben in de moord op de 

Britse ambassadeur in Den Haag. 

Noot : 

Het ontstaan van de I.N.L.A. dateert uit 1974 toen de groep zich als 

People's Liberation Army afsplitste van de Provisionals. 

In 1975 ging men zichzelf I.N.L.A. noemen. Leider van de beweging was 

In 1975 pleegde de groep een aantal bankovervallen in de 

Republiek Ierland en beroofde een trein (buiten r 2.000.000). 

Na 1975 trad een periode van inactiviteit en ledenverlies in. Op 5 octo

ber 1977 werd 4lllllllt in Belfast vermoord. Tot ieders verbazing -men nam 

aan dat het verlies van de leider tevens het einde van de I.N.L.A. zou 

betekenen - manifesteerde de groep zich op overtuigende wijze met de aan

slag optllllt. Er bestaat een sterk vermoeèen dat de I.N.L.A. innige 

contacten onderhoudt met één der Palestijnse bevrijdingsorganisaties. 

De springstof, gebruikt voor de~bom, was uit deze bron afkomstig. 

In het reeds eerder aangehaalde interview legt de groep de nadruk op het 

politieke bewustzijn van de leden. 

Zij noemen zich een republikeinse en socialistische organisatie en zeggen 

te strijden voor nationale bevrijding en socialisme. Hun doeleinden gaan 

verder als de verdwijning van de Britten uit Noord-Ierland. 

Zij wensen terugtrekking uit de E.E.G. en terugdringen van de macht van 

de multinationals. 

8. Bomaanslag op vliegveld Frankfurt. 

Op 3 april 1979 vond te 07.25 uur een explosie plaats in het postgebouw 

van de luchthaven van Frankfurt. Enige minuten daarvoor werd door de 

Bundespost een postzak met luchtpost overgegeven aan personeel van de Luft 

hansa, bestemd voor Israël. Bij de ontploffing raakten elf mensen gewond, 

waarvan twee zwaar en twee personen raakten zelfs levensgevaarlijk gewond. 

Het bewuste pakket waar de bom in was gemonteerd, verd - zo bleek bij ond~ 

zoek- door een circa dertig jaar oude, Arabisch uitziende man op 1.4.197~ 
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ter post bezorgd op een postkantoor in Frankfurt. 

De douaneverklaring was reeds t~voren opgemaakt en bijgevoegd. Op dit 

formulier stond als afzender vermeld: e Frankfurt en 

als ~eadresseerde: 

in Frankfurt bestaat wel, doch men kent daar geen~ Het adres in 

Jerusalem bestaat niet. 

Het pakket mat circa 40 x 25 x 27 cm., met een gewicht van 5,9 kg. 

Op de plaats van de ontploffing werd een aantal onderdelen gevonden, 

waaronder de wijzerplaat van een barometer, delen van een batterij en 

stukken gersoleerd draad. 

Bij reconstructie van de bom bleek dat de ontsteking in werking werd gezet 

door een schakelaar, bevestigd aan een aneroide barometer met een meetbe

reik van 934 - 1068 milibar. De energie voor het electrisch circuit werd 

geleverd door een platte 4i volts batterij, terwijl de springstof naar 

alle waarschijnlijkheid bestond uit 3 tot 400 gram TNT. 

Het ligt voor de hand dat de dader de intentie had de bom te laten ont

ploffen aan boord van het Lufthansa-toestel op weg naar Israël. 

Door de val van de postzak waar het pakket inzat werd de bom te vroeg 

tot ontsteking gebracht: de aanwijzing op een dergelijke barometer heeft 

veel speling. Mede gezien de toch al vrij lage barometerstand op die dag 

(984mb) zal dit de oorzaak van het te vroeg ontploffen zijn geweest. 

C. Palestijnse activiteiten in West-Europa. 

In het vorige journaal werd bericht over een toenemende kans op terroris

tische activiteiten van Palestijnse zijde in West Europa. 

De aanhoudingen in West Duitsland (zie telexberichten Hoofd C.R.I. nrs. 

Algo 6481; 6546; 6669 en 6877, resp. d.d. 1, 2, 4 en 8 mei 1979) bevestig

den de geuite veronderstellingen. 

De leider L.B.T. werd belast met coördinatie van de in dit verband te 

treffen preventieve opsporingsmaatregelen. 

Het belangrijkste instrument voor vroegtijdige ontdekking van mogelijke 

terroristen zal ook nu weer het contact hotelpersoneel - politie zijn. 

Uit alle tot dusverre ingestelde onderzoeken (Zaventem, Elten, Passau, 

Berlijn, Milaan en Rome) kwam naar voren, dat men gedurende enige tijd 

in hotels verbleven had, wachtend op instructies. Het blijft daarom van 

belang alert te zijn op uit het Midden Oosten afkomstige personen die 

zonder duidelijk doel in hotels verblijven, telefoongesprekken met het 

buitenland plegen of zich anderszins verdacht gedragen. 

VERTROUWELIJK .. ./13 
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D. Mo<rd op Michaux te Brus~el. 

Op donderdag 22 maart 1979 arriveerde de bankier tlllllllt in zijn auto bij 

zijn woning in Brussel. Deze woning is gelegen schuin tegenover de woning 

van de Britse gevolmach t igd ambassadeur bij de N.A.V.O. tiiiiiiiParkeerde 

zijn auto nagenoeg voor de woni ng van de N.A.V.O.-functionaris; op dat 

moment naderden twee mannen de achterzijde van de auto, liepen de auto 

voorbij en schoten - neer. 

Na sectie op het stoffelijk oversc hot bleek het slachtoffer door vier projec

tielen in het hoofd getroffen te zijn. Op het plaats delict zijn geen hulzen 

aangetroffen zodat aangenomen kan worden dat van revolvers gebruik is gemaakt. 

De aangetroffen projectielen zijn van .38 kaliber. De signalementen van 

de ~evolmachtigd ambassadeur en- vertonen enige overeenkomst. Persoons

verwisseling kan niet uitgesloten worden. 

Op ongeveer 500 meter van het plaats delict werd een personenauto van het 

merk VW Kever gevonden met daarop een transitkenteken. Het bleek te gaan om 

een auto die door een uit Dublin afkomstige Ier uitgevoerd zou gaan worden 

naar Noord-Ierland. 

Het onderzoek in deze is nog niet afgerond. Op het opgegeven adres bleek hij 

niet bekend. 

De dochtPr van- verklaarde dat zij enkele dagen voor de aanslag in de 

straat een man had gezien, die haar aandacht had getrokken. Zij beschreef 

deze man als+ 40 jaar, 1.70 meter lang, stevig postuur, roodachtig haar, 

met lange bakkebaarden en een rode snor. Uit een verzameling foto 1 s en 

compositieportretten wees zij het portret dat op basis van de getuigenverkla

ringen in de zaak - was vervaardigd aan. 

Haar verklaringen konden tot dusverre niet met behulp van andere getuigen 

worden bevestigd of ontkend. 

HOOFDSTUK III. 

A. Leden van de Black September Organisation in Europa. 

De volgende leden van de Black September Organisation zouden in de periode 

van 10 tot 22.3.1979 vanuit het Midden Oosten naar Parijs zijn gereisd : 

1. (gesignaleerd als VLK 473), die reist op een Marokkaans 

2. als VLK 92 ), die reist op een 

Algerijns paspoort, t.n.v. 

3. (gesignaleerd als VLK 186), die reist op een Tunesisch 

paspoort, t.n.v. 

VERTROUWELIJK ••• / 
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4. (gesignaleerd als VLK 431), die reist op 

een Tunesisch paspoort, t.n.v. , geb. op 

- te Maladiya (TunPsië); 

5. een onbekende man, die reist onder het alias 

6. een onbekende man, die reist op een Iraaks paspoort, t.n.v. 

geb. in - te Bagdad; 

7. een onbekende vrouw, die reist op een Jordaans paspoort, t.n.v. 

geb. in - te Damascus. Zij geeft zich uit voor 

de vrouw van nummer 6. 

Buiten bovenstaande personen is er nog een groep van 6 B.S.O.-leden 

naar Parijs vertrokken, waarvan de namen niet bekend zijn. Wél is 

bekend dat zij reizen op v a 1 s e Jordaanse paspoorten. 

Opm. Voor de betekenis van de VLK.signalering wordt verwezen naar de 

binnenzijde van het schutblad van het Opsporingsregister. 

B. P.L.O. in bezit van Israëlische paspoorten. 

Bekend is geworden dat bij de Israëlische ambassade in Teheran tijdens 

de bezetting door de P.L.O. de volgende paspoorten en stempels zijn 

ontvreemd : 

a) diplomatenpas nr. - op naam van 

27.2.1978 en geldig tot 29.2.1979; 

b) 10 paspoorten, nrs. 

uitgegeven op 

c) diplomatenpas, nr. - op naam van - · uitgegeven op 

feb. 1978, geldig tot mei 1980; 

d} 10 laissez-passers, nr. 

e) 10 laissez-passers, nr. 

f) reispapier uitgegeven op 

(oranje); 

(helblauw); 

g) consulaatstempel en stempel met opschrift TEHERAN. 

HOOFDSTUK: IV 

A. Nepbom bij Vroom & Dreesman in Den Bosch. 

Op 23.1.1979 werd bij de speelgoedafdeling op de tweede etage van de 

nieuwbouw van Vroom & Dreesman te 's-Hertogenbosch een germproviseerd 

explosief aangetroffen. 

De "bom" was verpakt in een plastic boodschappentas, waarin een plank 

met daarop de volgende onderdelen: (zie foto) 

- een batterij van 4i volt, merk niet meer herkenbaar; 

- een wekker; 
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- een gloeilampje van 3t volt, merk Splendor in een fitting; 

- een transistor AF-116 in een plastic doosje; 

- 4 glazen ampullen met een kristallijne stof in diverse korrel-

grootte. 

Het ontstekingssysteem, een electrisch circuit van batterij-uurwerk

transistor-gloeilampje kon gezien de plaatsing nimmer werken als 

feitelijke ontsteking. 

De vier glazen buizen van 16 cm lengte en met een diameter van 2Î cm, 

afgedicht met stapjes, waren allen gevuld met op het oog verschillende 

witte stoffen. De eerste buis bevatte caprolactam, een tussenprodukt bij 

o.a. de nylonbereiding; de tweede buis bevatte polytheen; de derde 

bevatte melamine, een grondstof voor de bereiding van harsen, en de vierde 

buis bevatte ureum, een meststof. 

De verschillende componenten van het electrische deel hebben oor

spronkelijk deugdelijk gewerkt, maar de compositie als geheel heeft 

geen betekenis. 

De chemicaliën zijn eigenlijk alle grondstoffen, die zeker niet normaal 

in de winkel kunnen worden gekocht. Gedacht moet worden aan een 

chemisch bedrijf (AKZO, DSH) waar dit type grondstoffen in bulkvoor

raden zijn te verwachten. 

B. Bombrieven in Europa met lichtgevoelige ontsteking. 

In december 1978 werden een aantal geïmproviseerde bombrieven per 

post verstuurd. 

Eén daarvan explodeerde in de sorteerkamer van een postkantoor, toen 

deze in ~geopende toestand gehanteerd werd. 

Helaas, ondanks waarschuwingen via de radio, explodeerden er zes 

waarbij mensen (waarvan één ernstig) gewond werden. 

Buitenste verpakking: 

Een bruine dubbele enveloppe (type Jiffy) van 23 x 17 x 3 cm 

met getypt adres op een wit zelfklevend atiket; de brief was te veel 

gefrankeerd. Binnenin de envelop zat een stuk opgevouwen gekleurde 

kaart, waarop de onderdelen en bedrading gemonteerd waren. 

Hoofdlading: 

30-75 gram in de handel verkrijgbare springstof in een klein, zelf

sluitend plastic zakje. 

Ontsteker: 

Electrisch slagpijpje na. 6. 
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Constructie 

Wa enen : 
scherpst ellen) 

Werking 

Opmerking 
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Wapening (scherpstelinrichting) : 

Polshorloge waarvan de kleine wijzer is gebruikt. 

Veiligheidsinrichting: 

Een gefmproviseerd mechanisme gemaakt van rekbaar metaal en epoxy

hars met isoleerkeg. 

Schakelaar : 

Een gefmproviseerde lichtgevoelige schakelaar, gemaakt van een licht

gevoelige weerstand, transistor type NPN en een weerstand in epoxy

hars gekit. 

De springstof en de electrische onderdelen waren aan de opgevouwen 

kaart bevestigd met dubbelzijdig plakstrip, plakband en epoxy-hars. 

De opgevouwen kaart was verpakt in zwart carbonpapier, zodat er geen 

licht bij kon. Daarna was de kaart in de buitenste enveloppe gelegd 

met de lichtgevoelige weerstand aan die kant van de enveloppe waar deze 

gewoonlijk wordt opengemaakt. 

Het polshorloge was ingesteld op een van te voren vastgestelde ver

tragingstijd (1 - 11 uur). 

Alle electrische verbindingen zijn aangesloten. 

De kaart die in carbonpapier was verpakt, was in de buitenste enve

loppe gestoken. 

De isoleerkeg van de veiligheidsinrichting werd weggetrokken en de 

enveloppe gesloten. 

Als de ingestelde tijd verstreken was, dan zou bij het opengaan van de 

enveloppe licht worden toegelaten naar de lichtgevoelige weerstand en 

het circuit sluiten, waardoor het slagpijpje explodeert. 

Aangezien de eerste bombrief bij het hanteren ervan explodeerde in 

ongeopende toestand, moet het getmproviseerde explosief als verdacht 

beschouwd worden en moet men vermijden dit te hanteren. 

De tamelijk stevige onderdelen die het explosief vormen, zoals pols

horloge, batterij en bedrading, dragen ertoe bij dat het eenvoudig te 

ontdekken is. 


