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actief. die zich Rwolutionliro Zello (enkelvoud) later 
Revolutionäno Zeilen (meervoud) noemt. 
Over het ontstaan en samenstelling van een tndividuele R.Z. Is 
weinig bekend. Vermoedelijk zijn zij samengesteld uit politiek 
links georitnteerde groeperingen en worden uit deze kringen de 
geledenon aangevuld. 
De verschUtende modus operandi en de In verschillende 
redactres geschreven claimbrieven wijzen erop dar er inti.Jssen 
meerdere, onafhankelijk van elkaar operarende Revolutionare 
Zeilen in West .. Ouitstand en West-Berlijn eetiet zijn. 
Oe vormingvan dezogenaamde'R.Z.' indeB.R.O. en 
West-Berlijn Is vermoedelijk veroorzaakt door de grondleggers 
van de R.A.F. en de Mahler·Baader .. Meinhofbende. 

In de door do grondloggers van de R.A.F. vervaardigde 
geschriften komt de aanduiding "Revolutionäre Zelle' niet voor. 
om vermoedelijk de aandulding RAF. niet te verzwakken. De 
doOf deleden van de R.Z. aangewende tactieken en preirtijken 
vînden wel hun oortprong In deze geschriften. 
Zo drong o.a. reeds de voormalige advocaat in 
het door ham vervaardigde geschrift 'Neue 
Straeaenverkehrsordnuntr erop aan, meerdere. van elkander 
afhankelijk opererende stadtguerillagroapen te vormen. 
In het in april1971 verwchenen R.A.f.-exemptaar 'Das Konzapt 
der Stadtguerilla' wordt dit thema herhaald. 
Ook heeft over de noodzaak van het vormen 
van ttadsguerillagroepen gesproken. 

5.2. OrganiSJJtie-structuur 
In tegenstelling tot de eerder genoemde terroristische groepen 
opereren de R.Z. volgens een Mwijkend organisatie-model. 

- Een groep bestaat uit 3 tot 5 personen met een grote 
afscherming tot endere •zenen'. 
- In een 'Zet Ie' heerst een bijzondere vertrouwensrelatie, die op 
sterke persoonlijlee contacten gegrond is. 
- Opname in een 'Zelle' geachiectt slechts ns een diepgaande en 
tangdurige screening waarin de kandidaat geen inz'ic~ht heeft. 

Aanvalsobjecten worden overwegend gekozen naar 
aanlelding van aktuele maatschappelijke conflicten. 
- Oe deelnemers vermijden zich in politiek opzicht te 
manifestaren en streven ernaar een, althans naar buiten, 
normaal maatschappelijk leven te leiden. 

Ooor de R.Z. wordt het illegale blad 'RevolutionArer Zorn' 
uitgegeven, waarin aanslagen worden geclaimd en van 
commentaar voorzien. Medio 1975 werd aan de 'Z.D.F.' in Mainz 
per f)OS.t een exemplaar van het blad 'RavolutionärerZom', 
uitgegeven in mel1975, toegezonde~. In het blad wordt, 
madegedeeld dat het blad een uitgave Is van de 'R.Z.'. 
In het jaar 1976 verschenen meerdere uitgaven van dit bied 
hoofdzakelijk in FrankfurtJM•in. Ookwerden exemplaren per 
posttoogemnden die alt afzand er hadden 'S.J.O. Ole Falken', 
Kar i Ellero Strasse 1 1, 4800 B iolaleld. 

5.3. AC'fies 
Deze 'RevoiutlonAre Zeilen' hebben sedert 1973 meer dan 60 
bomaanslagen en brandstichtingen gepleegd. Daarbij werden 
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meer dan 30 personen min of meer zwaargewond en voor 
miljoenen schade aangericht. 
Voorbeelden hiervan zijn de bomaanslag op het vijfde 
U.S.-legerkorps in Frankfurt/Main op 1 juni t976(16 gewonden) 
en de bomaanslag op het officierscasino van het Amerikaanse 
leger op 1 december 19761n Frankfurt/Mein (3,5 miljoen DM 
schedel. 

BiJ dtverse aanslageil duidden een of meerder R.Z. zich aan niet 
als R.Z. doch alo 'KOMMANDO HEINZ NEUMANN', 
'KOMMANDO SIEGFRIED HAUSNER'. BRIGADE ULRIKE 
MEINHOF', 'F.P.LP.-KOMMANDO'. 'MOHEMED BOUDIA' en 
'ARM DER ARABISCHEN REVOLUTION/R.Z.'. 

Oe verdachten die in verband met door de 'R.Z.' geclaimde 
aanslagen werden aangehouden. werden verdedigd door Dr. 

en Dr. , die ook en 
verdedigden. 

Bij de analyse van een drietal ecties worden verbindingen tussen 
'R.Z.' en andereinternationale terreurgroepen duidelijk: 

5.3. I. De bij de overvat op het OPEC·gebouw op 21 december 
1975 zwaargewonde terrorist 

in Frankfurt, schrijft in zijn ontslagbrief uit het 
terrorisme- deze brief was geadreooeerd aan DER SPIEGEL
over een mogelijk nog te plegen asoslag ven een 'R.Z.'. 
Daarmede. gelet op de organisatie van een 'R.Z.' te kennen 
gevende dat hij tot die 'R.Z.' behoort (de). 

ondMhield goede contacten rnet: 

5.3.2. Op27 juni 1975 werden te Parijs na een schietpartij twee 
Franse veiligheidsambtenaren alsmede de Libanees 

• dodelijk gewond. 
Oe dader w .. de voortvluchtige en intem&lionaal bekende 

• bijgenaamd 
'Carlos'. 
Op 25 juni 1975 was in de woning van in Parijsde 
eerdergenoemde aangehouden. 

5.3.3. Onder de dader• van de kaping van het Franse 
verkeersvliegtuig op 27 juni 1976 naar Entebbe bevo11d ri:ch de 
eerdargenoemde . Hij had tegenoveréén van de 
gegijzelden uitgelaten ta behoren tot de REVOLUTIONÄRE 
ZELLE ;n West-Duitsland. 

5.4. ToekomstverwiiChTingen 
De acties van de vermoedelijk Unks-extramistisehe groepen val\. 
'R.Z.' zullen rich ook in de toekomst richten togen Amerikaanse 
leger"onderdelen~ onderdelen van de staat en tegen personen en 
organen van de als 'Unrechtstaat' aangeduide Bundes Republik 
Deutschland. 
Er moet rekening mee gehouden worden. dat ondanks hetfeit 
dat de aanstagen van de 'R.Z.' nog niet overeenkomen met die 
van de R.A.F., de R.Z.-aan~agen zullen toenemen en juist 
daardooreen grotergevaar zullen vormen voor de velligheld in 
deB.R.D. 
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Zoals In het RechiH'Chalnfor,.,.tle Bulletin, 1e JalllliMig, nr. 1 
van 1 maart 1180 uiteen Ie gezet. zullen nu.t h.t algemene 
bulletin maendalijlro ofzondertijke uitge"'"' nrachljMn, die 
de pi- gaan lnMmen van de tot die datum uitgegeven 
kwartaal- en Mld-...,,.,_ van de CRI. 
Door de BijzondoN Z.ken c.ntr• werden In mnrt twM 
ven dergelijke bulletin• uit-. 

Gebleken lo dat dera bulletlno -r hun gelljkonle met de 
......,..,e buii«<M bijliftkale tientalen pofltle·ko- op on.,_ lildelinglift lijn te....,ht gekomen den die -•wie de 
In den uitgann voortlomende informatie b_",d la. dit 
ondenks het tolt det d&ztt bulletlno, zoalagebrullcelljk,ln 
dubbele enveloppen w•en vwzonden en de 

1. Binnenl•nd 

'1. Actie tegen TltGhnlocho Unie (OGEM) te Deventer 
(Vervolg Recherche lnformllfie, Bulletin BijzondereZaken 
Conrra/e 80·021 
Bij onderzoeken door het Gerechtelijk Laboratorium werd 
vutgesteld dat d& verbra ndlngsresten in de door 

en 

gebruikte brand-rookbomman voornamelijk chloride, natrium 
en verder ijzer, ammonium en kalium bevatten. 
Componenten als chloraat en nitraat werden niet aangetroffen. 
In de blikjes werden verder kristall en aangetroffen, welke na 
onderzoek grotendeels blaken te bestaan uit natriumchloride 
{keukenzout) met relatief veelijzer en sporen c.lcium. 
Op kledingstukken in beslag genomen bij· en 

·werden schroeisporen met vastgekitte kristalbolletjes 
eangetroffen. Zowel qua voorkomen als qua chemische 
semenstelling kwamen deze kristalbollatjes ovenoen met de 
kristallen aangetroffen in de gebruikte brand-rookbommen. 
Gezien de resultaten van dit onderzoek moet wordan gedacht 
aan een mengsel van vermoedelijk natriumchloraat en 
ammoniumchloride, stoffen die primair voor een 
rookverwekkend mangaal worden toegepast. 
Bij alechte menging of biJ vochtoptreding kunnen bij aansteken 
vuurverschijnselen ontstaan onder verspatten van reagerend 
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binnaftenveloppe wes voonlen v•n het -.mpea 
'vOirtrou .... ljll'. 

Teneinde deze vertl11ln .. n In de toelcam.t tot •• 
minimum te ....,_ken ui deoud&n .. mven het ~n nn 
de Bijzon...,. Zalcon Centnle, tew-: 'Jou......,l 
Berichtgeving Terrortome• w-In de kop van het bulletin 
worden opgenomen 11ft uldeam .. et hot -rd 
'vertrouwalllf<'ln ... grOter lettMtype _,...., llfgedr\lllt . 

v.-wordtde - ..... n die-liJn- hot 
ope".n van de poot op hot ........,..•nel• te llttonder1n . 

Dil naMR 'lnformotlo-•leiiiJzond•• Z.k..,. Ie gewllzlgd 
In BQzo-.Z.kanContrahf; cltv-.olt~op.., 
Interne """PniHtle nnde C.R.L 

heet materiaal, hetgeen gezien de sporen aangetroffen op de in 
beslag genomen kleding hier kennelijk het geval is g-est. 
De ontwikkelde hitte in een dergelijk mengsel kan groot genoeg 
zijn om gemakkelijk brandbare stoffen aan te staken. 
Oe bij In diens woning eongelrollen en In beelag 
genomen Ijzeren pijpen, chamlcallên en geschriften geven de 
indruk dat de aandacht. hoewel kwalitatief nog in de 
kinderschoenen staande. sterk gericht is op het maken van 
explosieve zaken. 
Deze chemicaliën en andere goederen toonden "een 
overeenkomst met dte welkewerden gebruikt In Deventer. 

z. Aoonol .. ""_ .... ".,. ..... 
JmltleteAmhomen -oudlng v1n 

hooldafflcier wan .. 
In aan1luiting op het vermelde in Recherche lnformètie, Bulletin 
Bijrondene Zaken Centrale. nr. 110-02 wordt madegedeeld dat: 

bij verhoor heeft verkteerd dat hij de 100 
pot<onen, kal. 7,65 mm die bij werden aangetroffen en In 
b""lag genomen, heeft gekocht bij een bekend wapenhandelaar 
in Baarle·Nasseu en dat hij deze aan heeft afgeleverd. 
Verder veridaarde dat hij eerder een partij van 
50 patronen kal. 9 mm, gekocht bij delBilde 
vuurwapenhandelaar, eveneens aan had efgeleverd. 

rou hebben geregd det deze patronen bestemd waran 
voor de Palestijnen. 

werd op 7 maart 1980 In vrijheid gesteld. 
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Vatgeoteld werd del het lettertype van het 
ac:hrl)lmachineschrlft, voortomend op het voloe rljbewija ten 
name van · , dat bij werd 
aangetroffen en in beltlag genomen, soortgelijk Is aan hal 
letlartype van hatschrljfmachlneechrlft van de claimbrief wellee 
het 'Rood Vollalvemot' zond aan mr. en aan de 
redlietles van 'De Gelderlander' en 'Oe Nieuwe Krsnt'; of beide 
geschriften op duelfde machine vervaardigd zijn. wordt 
onderzocht op het Gerechtelijk LeboraiO<ium. Dit ia "n ander 
1-rtype den het schrijfmac:hineac:hrlft zoals datvoortomi op 
de clelmbrieven welke in bezitven werden aangetroffen; 
de tebtwaaechter wel identiek. 

verklaarde met betroltklng tot deze claimbrieven del ook 
h« 'Rood Verzet.tront• ne de bomaana .. g op de woning van mr. 

een brief van het'Rood Vollalverzet' had ontvangen. 
Bij het 'Rood Varzetlfronr Is het gebruikelijk del pamfletten af 
andere publikatiea van actiegroepen, -rvan do doeletelllngen 
perallellopen met die van het RVF, worden overgenomen, 
wnnenigvuldigd en doorgezonden aan laden en 
sympathioantan. 
Met da briefvan hei'Rood Volksverzet'wae, volgens , 
dan ooi< hetzelfde gebeurd. ontkende del hij, of het 'Rood 
Verzetofront' op welke wijze dan ook. daadwerkelijk bij de 
bomanalag op de woning ven mr. Schampers betrotken is 
geweest. 
Bij de huiszoeking bij werd geen schrijfmachine 
eengetroffen wurm• Hn ven de twee versies van de 
claimbrief werd vervaardigd; wél werd een IChrijfmachlnelint 
aangelrollen del werd gebruikt bij het maken van aan derde 
veraie van de ~eimbrief bestemd om op afflchee afgedrukt te 
worden. 

werd op 10 maart 1980 in vrijheid gesteld. 

11. BUITENLAND 

1. Aenolatl op •IMmanntng van..., f*roulllewqen v ... de 
....., mi....., politietaMila-
Op 1 ·3-1980 omstreeks 20.50 uur stopte een Brita militair 
voertuig, w-in twee MP·bellfTlbten zaten, op de kruialng 
Broederichweg·Kena'-!rauete Munster (ongeveer 1000 meter 
ven • MP post verwijderd) voor hel rode verteerallchl. Op dat 
moment werd meerdare malen op het voertuig geachoten. 
Ven de inzittenden, genaamd I 22 jaar 
oud, de chauffeur en Corpora I , 25 jaar oud, de 
bljrljdar, -rd in de rug getroffen en diract na aankomst 
In het Britse militair Hospitaal ta Münster geopereerd; 
bleef ongedeerd. Na de operatie op 2-3-1980 verklaarden de 
behandelende arl!len daler -n direct levensgevur meer 
beotond. 
Op verzoek van de plaatlelijke politie -rd een 
'Sonderkommisalon' ingeeleld bealeando uitllfTlbtenaren van de 
lokale polltie en het B.K.A. 
Het militaire voertuig, dat 8 inocholgaten bleek te hebben, werd 
samen met een uil hetlichaam van het slechtoffer verwijderde 
patroon voor techniKh onder2oek overgedragen aan 
B.IC:.A.-Wieabaden. Mogelijk birotaat er verband met da moord 
op de kolonel :op 16-2-1980, gezien de doetenvan da 
aanalagen. 
Op de pluts van het dallet werden achter een telefooncel 21 
hulzen van venschillende wurwapens gevonden- mogelijk een 
pl8tool en"n machinegeweer-te-on: 
- 13 hulzen, kaliber 9 mm par-lum, ven<:holln uit een 
mach lnepiatool type MP 40 of type V'ognaron en 
- 8 huiJen kaliber ..223. · 
Er I• voorlopig nog oeen aveteenkomst met roede in Wi"baden 
aanwezig ballistisch onderzoekmateriaal. Naast en ochter do 
telefooncel werden ook schoenafdrukken van twee verschillende 
oehoenon volliga-oteld. 
Het uit het lléhaam ven het ...,chtofler verwijderde 
projectiel, 9 mm parabellum, bleek een loodkam te ~!watten. 

) 
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Op 2·3·1980 o....- 20.50 uur verfleien captain 
In een dlenlltiiUio en de Major in een prlvé-lluto 

het terrein van het militair hospit .. laan de Von Eama•clmr
te Münoter om naar het varder gelegen gebouwvan de MP te 
rijden. Men reed met ongeveer 25 meter tusaenruimte een 
snelheld van om en nabij 80 km por uur. Op de Orleanoring bij 
het paa_.n van ean naast de Mensa gelagen parkeergarage 
zouden belde offlcieran een IOChot gehoord hebben. De knal zou 
vanuil de parteergarage gekomen zijn. Een treffer kon achtor 
niet wordan giiVonden. Oe parkeergarage, waarin op del 
moment aeen auto ttonc:t werd ronder aucce• door de politie 
doorzocht. 

2 ............ op- ntlllt8lr v- het In Dultoland g-on
BIIIMiage<te 0Mabrllck 
Op 10-3-1980 omstreelal16.00 uur beschoten twee on boltenden 
van achleren de Brille militair 

Hij maaktdeel uitvan het in Osnabnlckgestetion-de Brille 
lager. Tijdens een bosloop bevond zich op dat tijdstip ter 
hoogte van het sportveld op de verbindlngs-g tunen het 
Pari<hotel en het caf6 Barenteich te Osnabrück. Oe daders, waar 

voorbij was gelopen, vluchtten na hun daad in de richting 
van het I portveld aan de Biltenweg te OsnabrOck. werd 
door echoten In de rachterborst en darachterheup en 
schampschoten ernstig gewond, zondar echter in levonsgevaar 
te verkeren. Hij werd voor behandeling overgebracht naar het 
Duitoe Militaire Hoapitaal. Oe daders worden als volgt 
buchraven: 

Enige tijd voor de aanslag werden deze dadara -ongeveer 1000 
meter voor de piellil van het del iel· gezien in het gazellehap 
van een derde persoon, die •I• volgt wordt beschriiiVen: 

In dit verband wordt op de'aanslag op do Brltae kolonel op 
16-2-1980gewezen en opdaaanolagte MOnoter op 1·3-1980. 
(Racherche lnf9rrnatie, Bulletin Bijzondare Zaken Centrale 
80·02). 
Oe daders- men geel inderdaad uit van drie· zijn gekomen met 
een groenkleurige paraonenauto, vermoedelijteen Vauxhell. Bij 
een part.rplaallaan de rand van het bos rijn de twee 
uitvoerendedaders uitgeiltlipt en richting llachtoffergelopen. 
Hetslachtoffer blijkt ook miii'-lre actlee in Ierland te hebben 
uitgevoerd, wat mogelijk de reden van de .. nalag is. De 
chaufleurvan de auto wn een oudereen opvallende man. 
E6n dllf dadera, de ongeveer 20-jarla- man, bleek 'a morgens 
vroeu reedt in 01nabrück. te zijn geweest in een Ga.utitte. Dez-e 
man viel op vanwege zijn handicap; hijstrompelt namelijk ieta. 
Na de uitvoering van de actie zijn de drie in de groene auto 
we~reden, dwars door Oanabrück en niet via een kortere 
route over de Autobahn, Oe outo voerdeeen zog-amd 
Zoil-kenteken. 

Op 16-3-1980 werd in een boo tu11en Stoelthagen en Bad 
Nanndorf een groenkleurige I metallic) personenauto, mart 
Vauxhall, voorzien van het Duitoe ZoU-kentolten 419-Z-3780 
onafgeelmen aangetroffen. Bij verder ond-.-k bleek de auto 
op ~•m hl staan van 

Reeheraha lnformerte Bulletin • CRI 

in Duitlilend had hij opgegeven: 

' I 

• Als woonadres 

.. Dit laellte adres bleek nlel te beotoan. Bij verder onderzoek 
bleekdatdaze auto op 23·1·1980 bij de firma Henachal in 
Hannover voor de prija van DM 999 door • 

'· wao gekocht. Bij de koop lagitimeerda 
zich meteen op zijn naam staend Iers paspoor1. 

ofgegiiVen op 14·2·1977 te Dublin, genummerd H 298817. 
Bij informatie bleek onder de 
bovengenoemde pereonalla niet in Ierland te beatean. 
In mlddele ia bij ondermek gebleken dat het vuurwapen 
warmee op Is gaacholen identiek io aan hetwapen 
woormee in Biolefeld en de Britae om~r in 
Den Haag Is vermoord. 

Kort na de eonslag werd in Dublin oen varidaring uitgegeven 
door de I.R.A. waarin onder andere wordt gestald delwordt 
aangenomen del het Duitse volk oympethl ... rt met het 

• democrat._ recht op zolfbeschikklng van het Ierse volk. De 
P.I.R.A. goot ervan uil. datvaal Duitaars de Britse un-zigheld 
op hun grondgebied afwijzen. Verder wordt in dovertilring de 
varzekering gegeven del geen aanvallen op Duit..,. zullen 
worden ondernomen. Allaan op het Britselagor dat het Ierse 

~ onderdrukt. 

3. Schletper1IJ op • BriiM •uamaln Bieielelel op 11~-,_ 
Op 1 1·3-1980 omstreeke 01.15 uur meldde de Brltae Militaire 
Politie de plutaelijke politie te Bielefeld dlll het Britse 
Redl-ation in het bolperceel. gen .. md 'Eioernen Anton' In 
Bieiefeld WH beschoten. 
Volgene een Britae majOOf' zou "n mosterdkleurige 
peraon-uto-combl met een zwartdakover de boaweg tot"n 
het Britse kampement gereden zijn, waarop de bestuurdarde 
auto had gedraaid. vijf • zes ac:hoten afvuurde en daarna anel 
wao weggereden. Deze auto word bestuurd door een men, die 
zich in het gezelschap bevond van een blonde vrouw. 
lleochadiglngen af lnldlolgaten konden niet worden 
vastglllteld. Fleedo omstreek I 00.18 uur WH gemeld del men in 
do buurt van de Britoe kueme un de Mela-.aoee in Bielefeld 

Journa .. llerlchtgawi"'IT.....,._, no.-

ochoten gehoord had. Hierover zijn nog g"n bijzonderheden 
bekend. 
S-rtéén week la aen Brltae verbindingaeenheid in verband 
met oefeningen in het bos gelagerd. Oe bo._, dia langa een 
kam van het' Teutoburgerwald loopt. i• middel• een 
proviiOI'iac:he wagvaraperrlng geblokkeerd. 
Het gesignaleerde en tot dusver onbekende voertuig -tot op 
35 meter van deze ver11perring genaderd. draaide toen en reed 
dezelfde weg weer terug, w"rop de schoten wardan gehoord. 
Ongeveer 170 meier von deze wegversperring verwijderd 
werden link• van de plaats waar het voertuig stil had gootaan 8 
hulzen (kal. 8 mm smlgevonden. , 
Volgans getuigen is vanaf deze plaats op de BritJoe ooidelen 
geechoten. 
Hel gemelde voorval bij de Britse kazerne te Bielehold te 00.18 
uur kon tot op heden niet bewezen worden. 

4. Bomuploolafn het 'Mount Floyel' h-1 taLonden 
Op 17-01-1980 vond op de !ie etage van het 'Mount Royal' hotel 
a on de Oxfordatreet te Londen aen exploale plallll. 
Door de expkJ1ie werd Hn gat gwfegen in de vloer van de 
betreffende kamer en enige omliggende karnera -den totaal 
vernield. 
Oe kamer wea gehuurd door een man die had opgegeven 
ltudenttezijn on zich had gelagltimeerd met een Bahrel na 
paspoort IIINndeten name ven 
Bij de explosie kwam hll om het''""'"· terwijl vierendare 
hotelgosten werden gewond. 
Ongeveer 4'1• uur na do eMpiolie vond op dezelfde karnar een 
detone~e plaa1s, waarbij niemand werd gewond. 
BIJ hel perabureau 'Reuter' in Belrut zou voor de exploele een 
vertiering zijn binnengakomen van een Peieslijnee groepering 
die zich 'The Msy 15 Arab Orgenislllion' noemt. in .... e 
vertiering zou zijn g-lei dat de groeperi"ll "n aantal 
lsraillsche geheime agenten alom- Joodae emigranten, die 
zich op emigratie "..r het 'bezet1e Palestina' voorbereidden, 
gedood af gewond hebben. Het 'Mount Royal' hotel wordt a la 
een 'hol van de laralliachelnllchlingendianst Moeed' aangeduid. 
Het doel van de groep zou zijn hal voortdurend achtervolgen van 
de zloni•tiKhe imperialistlache vijand zowel binnen ale buiten 
het vaderland. 
Hieruil wordt geconcludeerd dat de bij de explosie omgekomen 
Arabier in het hotelenkale tijdbommen moest pluteen. 

Bij het onderzoek van het Bah rel"" paopoort van 
bleekdat diteen vervalolng betrof. Het in het paopoort 
voortomendelnrelhtampal bleekiiV"'""' een vervalaing te 
zijn. terwijl verder door de Bahreinoe autoritellen werd 
medegedaald deleen paopoort ten name van niet is 
uitgegeven. 
Volg•• een persmadedeling zou identiek djn aan: 
de 23-jerlge Uban- , die alslid van het 
Commando 'Haj Fayoa Jeber' betast wat mat het plagen van 
aanaleoen tegen lsralliache instellingen te Londen. 
De naam van het commando zou zijn ontiMnd ean een van de 
kepers van hetv!lagtulg van 'Air France'ln 1976. Bij de 
bevrijding van dagijzelaars te Entabba (Oeganda) zou 

om hellaven zijn goltomen. 
Door een van do gasten in het hotelwerd vertllord dat hij de bij 
de aanolag omgekomen Arabier enige dagen daarvoor maltwee 
onderen in hot hotel had gezien en meerelare malen had gehoord 
dat op da kamer ven de men een heftige woordenwiweling 
ploall vond. 

I. 'R...otullonlre z.tlan (R.Z.) 
5.1. Algemeen 
Gezien hel grote aantel brandbom- en •n•r• oenologen in de 
Bondorepubliek Wast·Duitaland. die wordan geclaimd door de 
'RIIYolutionirer Zeilen' (R.Z.I, volgt hieronder een overzicht van 
de genoemde groepering. 

Sede" 19731tln de B.FI.D. een derde terrorilllilche groepering 
n"ot de Rote Armee Fraktlon an de a-ging van de 2a juni, 

~cho Informatie Bulletin • CFII 3 


