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De Rollerdamse rechtbank heeft 

ACD 

co 
b. 

I. wegens hel voorhanden hebben van onderdelen 
waaruit een bom kon worden gemaakt, veroordeeld tot een 
gevangenlsotrafven 6 maanden. Wllrd op 5-9-1980 
(Zie Journaal Berichtgeving Terrorisme no. 80-11, Binnenland, 
onder C/oamenmet 

I, te Rollerdam aangehouden. 
De rechtbank achtie bewezen dat de Wapenwet 
heeft overtreden. Bij de bepaling van de strafmaat -k de 
reehtbank echter af van de als van één jaar gevangenloatraf, 
omdat die niet in overeenotemming zou zijn met de richtlijnen 
van het Openbaar Ministerie. verklaarde op do 
zil1ing dat hiJ er inmiddeta van overtuigd Is geraakt dat geweld 
niet de juiste manier Is om de wereld te hervormen. Hij 
verkiearde zich te hebben voorgenomen na zijn vrijlating in India 
godsdienette gaan studeren. 

B. Ultlevltin...,_. 
Opdonderdag 8-t-1961 werd door de rechtbankte 
'o·Hertogenbosch het uitleveringsverzoek ven de Ier 

, behandeld /Z"III Journ .. l 
Berichtgwlng Terrorisrna na. 80·10, Binnenl•nd, ondBr 8}. 
Het Engelse ultleveringOYBrzoek bevll1e een veertiental punten, 
waarin ondar andere werd gesteld, dot met de 
kortgeleden uit de Engelse gevangenis ontsnapte 

~ ,indeperlodel-4-1S77tot 
12·2·1979 een aantal bomunolagen zou hebben gepleegd. 

, dielid r. van de 'ProVÎ8ional lrish Republlc Army' 
(P.I.R.A.t, maakte deel uit van de J<lctlve Servlee Unit' (A.S.U.t. 
Oea 'unit' kwam in 1978 naar Engeland en pleegde zeotien 
bomaanslagen, wurvan vier in Londen. 
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Oe lelder van deze groep was de eerder genoemde 
, dia In 1976 naar Engeland kwam voor hal 

uitJoeten van doelen en het opzetten van een aantal 
safe-houses, waarvan een groot aantal terroristen gebruik 
zouden kunnen maken. Voor dit doel had eind 1978 de 
beechlkking over vijf edreeoen die in gebruik waren bij leden van 
de' A.S.U.' en vanwaaruit de zestien bomplaatsingen 
piN~tsvonden. Deze hulzen werden gehuurd door leren die 
hierbil gebruil mNkteo van val-.e namen. welke in een aantal 
gevallen teruggebracht konden worden op 
In een drletaloafe-houan te -en: 
•· teLonden; 
b. te Londen; en 
a. , Croydon te Londen 
werden vingetafdru kken •angetroffen van 

AD. A. 
Nadat de politie, na een aantal bomexplos~ ven een van de ~ 
daders een fotcx:ompoohie had gemaakt en de valsanamen dia 
hij had gebrulln, publiekelijk hed bekendgemaaln, deelde een r· 
vrouw, die woonachtig is op dit adrea en een aantal maanden 
nur de U.S.A. was geweeet voor vakantie, mede dat do goochte 
man haar Ierse vriend was die zij kende onder de naam 

Nadat haar woning was onderzocht werd aan de hand 
van vingerafdrukken VHigesteld dat hierin een aantal bekends 
P.I.R.A.-terrorietan had verbleven. Bij een later gehouden 
ondarzosk bleek dat onder de vloer van de woning een groot 
aantal goederen an voorwerpen lag voor het vervaardigen van 
bommen, een geweer, en kaarten. 
Opdeondardevloeraanwezige 'Nicho/aonG. B. Map' en 
'Colllns Mini MIP notes'werden onder andere vingerafdrukken 
aangetroffen van 

AD.B. 
Deze flat werd gehuurd door , waarbij hij gebruik 
maakte van de valse naam . Bij onderzoek ven deze 
flat werden op een aantal flessen die in de woning warden 
aangetroffen vingerafdrukken aangetroffen van onder andere 

AD.C. 
Oaze woning word gehuurd door twee laren, die gebruik 
maatten van de namen en 
Op de huurovereenkomst dia de verhuurder in zijn bezit had 
-den vingerafdrukken aangetroffen van , 
Varderwerden in de woning vingerafdrukken a•ngstroff•n van 

(o.a. op een woordenboek), waarop eveneeno 
vingerafdrukken van werden aangetroffen. 
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Aan werd de vier In Londen pleats.gehad hebbende 
bomexplosies ten laste gelegd. Dere bommen werden 
vervaardigd van de stoffen en voorwerpen dia onder de vloer 
van de woning aan de Tr•f•lg•,. Road waran aangetroffen en 
waar zoals gesteld op enige papieren die ook onder de vloer 
lagen de vingerafdrukken van wl!trden gevonden. 
Tijden• de reehtzitting verklaarde ongeveer twee 
jaar geleden in Londen te zijn geweest om zijn zuster, van wie hij 
het adres niet wist. te bezoebn. Van de flat aan de Trafalgar 
Road wist hij niets al. terwijl hij het verder niet uitgesloten 
achtte. dat hij wel eens In de flats aan de Nonh Roeden de 
Campden Road was geweest maar dan slechts alt onschuldige 
bezoeker. Op de vrug of hij kendeantwoordde hij 
ontkennend; hij wist zelfs niet hoe de naam werd uitgesproken. 
De verdediger. de bekende mr. • werd gesteld 
dat er hoegenaamd geen bewijs Is dat iets te moken 
zou hebben gehad met de bomexplosies in Londen. Ook was 

van mening dat uilleverir>g op politieke gronden 
niet zou mogen geschieden. 
Voor de aanvang van de rechtzitting werd voor het gebouw 
gedemonstreerd door een vijftientalleden van het 
Ierland-comité, die zich bij aanvang van de rechtzitting naar de 
publieketribune begaven. 
liladat de reehtbenk de zitting had geschorst deelde de pr""ident 
mede dat onmiddellijk op vrije voeten werd gesteld. Op 
20 januarl1981 verklaarde de rechtbank de uitlevering van 

niet toelaatbaar. 

11. Buitenland 
A. Dubbele Moord In het Belense Erlangen 
Op 19-1 2-1980werden in een bungalow aan de Erbrerdstraase 
20 te Erlangen de ontzielde lichamen aangetrotfan van: 

, weduwe van de sociaal~dernocraat 
• die van 1946 tot 1949 burgemeester van Erlangen 

WIS-

bracht het grootste deel van zijn jeugd door in Duitsland: 
later vartrok hij naar Frankrijk. 
In 1938 keerde hij naar Paleotlna terug en trad bij het uitbreken 
van de Tweede Wereldoortog in dienat van het Britse lager. Na 
afloop van de Tweede Wereldoorlog werd hij lid van de Haganah 
en nam vervolgens dienst 1n het lsrHiische leger waar hij enige 
tijd adjudant van de toenmalige brigade..gerteraal 
was. 

I behoorde tot een van de oprichtera van het Geologisohe 
Instituut van Jeruzalem en was aldellnglhoofd bij het Minitieria 
van Handel. In 1952 verliet het ambteHjk.e apparaat en 
verlegde hij z1jn werkzaamheden naar de redactie van de eerste 
grote Hebreeuwse encydoplldie. Vanaf 1960. nadat hij naar 
Wcst..Ouitsland was teruggekeerd, werkte hij el$ uttgever te 
Erlangen. 

zette zich in voor da Joods·OIJitst taenadwing en maakte 
zich voorel sterkvoor een uitwisselingsprogramma voor de 
;augd van lsraöl en de BRD. Tot 1978was voortilter van 
de Joodse culturele kring Neurenberg-Erlangen enfungeerda 
en1ge tijd als bestuurslid van het Genootschapvoor 
Christolijk..Joodso Samen-rking. 
Mogelijke toedracht 
Op 19-12-1980vermoedolijk tuasan 18.42 en 19.02 uur opende 

na het horen van de daurbttJ de voordeur. 
Vrijwel direct tilerop vuurde de dader,. die zich tevoren vergewist 
had van de aanwezigheid van zijn slachtGft er, vier schoten af. 
Eén schot trof In de hand. twee In het hoofd en één in de 
bonst. De dader hield vervolgens vanuit het ponaal zijn wapen, 
vermoedelijk een pistool van het, zoals de munitierestanten 
uitwij.Zen, kal. 9 mm para, gericht op mevrouw , c:lie 
opdatmoment nog in de kamer was. 
Vanuit het portaalschoot hij daarop tweem1al op mevrouw 

en in de kamer aangekomen nog eens twee ke~&r. 
Drie schoten troffen doel, twee op nier hoogta en een schot 4n 
hel hoofd. Opvallend is het dat beide slachtoffers op dezelfde 

) 
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plaats van zeer dichtbij in het hoofd geschoten zijn 
(gsnrldeschot}. 
Na de moorden heeft de dader zich 011gezHtn kunnen 
verwijderen. 
Onderzoek 
Uit het 1eehnisch ondenoek is gebleken dat alle schoten uit 
hetzelfde wapen afgevuurd zijn. 
In de woning werd niets ontvreemd, zodat aangenomen kan 
worden dat de moorden het doel van het binnendringen Is 
geweest. 
Op de grond direet naast de voordeur werd een vermoedelijk 
door de daderlel verloren bril met getint glas gevonden. 
Het betreft een moMuur vsn het merk: Schuben Model27. 
lengte van de brug: 16 mm, dîameter van de glazen: 54 mm. 
lengte van de vleugels: 130 mm. 
Kleur: 
Oe srondkleu,. is Mauw. 
Het front van de bril vertooM een dunne diepblauwe rand rond 
de glazen. 
Het overige geda&tte van het montuur is vef"VVIardigd van &en 
doorzichtige kunststof. 
De tint is gemarmerd en bevat de kleurelementen oranje en 
blauw. 
De fabrikant van do bril is do firma Schuben K. G., 8501 
Horoldsberg. Soflenhöhe 3. 
De firma heeft in 1974/1975 ongeveer 500 exemplaren van dit 
model aangemaakt. 

.~ 

Het manluurwerd zonder glazen aan de opticitns afgeleverd. 
Hst bewuste montuur werd door &en opticitin voorzien van z.g. 
phototropa glazen (<elfgekleurde glazen! zonder optisch 
corrigerende eigenschappen. 
De firma Schubart heelt het montuur ookaan een dertiental 
Nederlandlle opticiins geleverd. 
Het onderzosk naar do horkomst van de bril wordt bomoeilijkt 
door het feit dat de glazen welke in het montuur geplaatst .lijn 
geen optisch corrigerende werking hebben, waardoor de 
administraties van de opticiëns een aantal essentiêle gegevens 
minder bevatten. 
Tot dutver is uit het onderzoek nog niet gebleken. welke 
groepering de aanslag heeft uitgevoerd. 
Ook bestaan er nog gnn eonentte aanwijzingen omtrent het 
motief. 

8. lonTerrorisme 
I. Aanst11g op Britse Commis SB ris bij EEG te Elsene/Brussel d.d. 
3-12-!980 
Op 3-12-1980, om 9.20 uur. verliet de Britse diplomaat 

, Commissaris voor Flnanciêle Zaken van de 
Europese Commissie, zijn woning aan de Avenue de 
l'Hippodrome te Elsene. Vanuit een auto, welke op dat moment 
zijn woning passeflrde, werd tweemaal op hem geschoten. 
Belde kogels misten hun doel. Geseh oten werd uit oen wapan 
met nn lange loop, vermoedelijk een geweer. 
Signalementen ven de daders zijn niet bekend; hun auto werd 
omschreven als een z.g. middenklasser. ma11r over de kleuren 
kenteken lopen de getuigenverkJaringen uiteen. 

ts na de aanslag naar zijn kantoor garedan en deed 
pas om plm. 10.20 uur melding v1n het bovenstaande aan de 
velligheidsofficiar van de Britse Ambassade. 
Het onderzoek heeft hierdoor. met name in de beginfase. 
ernstige vertragingen ondervonden. Bij de woning van 

warden twee totaal gadllformeerda kogels 
gevonden, waarvan zelfs het vermoedelijke kaliber niet was te 
herleiden. 
Opmerkelijk is dat en zijn gezin pas 0p 2-12·1980 
bedoelde woning hebben betrokken. 

2. Bomasns/IJfl op kazerne te Londen d.d. 3·12-7980 
Op 2-12-1980. om 20.40 uur. explodeerde een bom welke 
geplaalst was bij de hoofdganJI van de 'Territoria! Army 
Barracka'. Er ontstond alleen materiële schade. zij het dat deze 
vrij aanzienlijk was. 
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achede aan en in het gebouw. Ook het aanurenzen de gebouw 
van het Romeinse dlttrlctshoold liep grote schade op. Het 
distrk:tshoofd liep llehte verwondingen op. Hel is 
tot op heden niet beleend wie voor deze Hnslag 
versntwoordelljk kan wordan gestold. 
In de nacht van 23 op 24-12·1980 werdeen mololov-eoektallln 
de woning van een handetavertegenwoordiger te Rome 
geworpen. Er ontstond geringe schade in de woning. Er werd 
echte1 niemand verwond. 

H. Onul .. uit detentie 

Op 23-12-1980 werden de tw .. Duitse terroristen 
en 

en 

• die in 1976 door een lsraêllsch militair gerechtshof tot 
10 jaar gevangeni .. tref werden veroordeeld. vrijgelaten. 
Zij pleegden in t976een aanslag opeen E~AI vllegi<Jig op het 
vliegveld van Nairobi in Kenia. 
Op23-12-1980 reisden en ; moteen lijnvliegtuig 
van de Duitse Lufthansa uit Tel Avlv naar Frankfurt (04d.). 

I. Moord c.q. -lng tot moord op ZWit-douane• 
...,bten.,... en~ PGIItleembtenaer,.,.plogd t. 
LwltHrland opZ4-12-1910 
In de namiddag van 24-1 2·1960 werd op het grenskantoor 
Koblenz (Zwitserland) de mededeling ontvangen. dat in de buun 
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van de grens, ter hoogte ve.n een bosrand, een verdacht persoon 
zich zou ophooden. Terstond werd door 2 dou1ne-ambtenaren 
een onderzoek ingesteld. Ter plaatse trof men een men aan die 
onmiddellijk het vuur opende op de twee douene-ambtenaren. 
als gevolg waarvan een douane-ambtenaar werd gedood en de 
ander zwaar gewond. Hierna vluchtte de dader in de 
personenauto van de douane·ambtenaren. 
Kort na de sohietpanij ontving man het bericht dat "n 
douane·• mbtenaar werd vermist. Na een ingesteld onderzoek 
werd zijn dode lichsam gevonden nabij de pleatsalwaar de 
schletpanlj had plaatsgevonden. Hij hed een schotwond in het 
hoofd. Enige tijd later vond een tweede oehletpartij pisalo nabij 
het dorpje Lenggern-Böttstein (Zwitserland I. Bij deze schietpanlj 
werd een Zwitserse politiiHimbtenaar zwaar gewond. In de 
nabijheid van deze sehietpanlj werd de vluchtallto aangetroffen . 
T evene werd het dode lichaam aangetroffen ven de 
vermoedelijke dader. HiJ hed een schotwond in het hoofd. 
vermoedelijk door hem •elf toegebreeht. 
Hijwerd geïndentlfieeerd als: 

In vsrband met bovenstaande zaak werden op 2!H2·1980 
aangenouden: 
Franlcfun am Main en te 
Siegan. 
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Uit getuigenverklaringen is gebleken dat in de dagen vóór de 
aanslag twee mannen op een motor meermalen in de straat zijn 
gezien. 
Dezelfde dag werden verschillende kranten in Sidney gebeld 
door een of meer onbekenden die namens de 'Justice 
Commandosof the Atmenian Genocide' zeiden te apreken en de 
verantwoordelijkheid van de aanslag opeisten. 

4. Bomaanslagen op klmtoren Trans World Airlines en Sw;ssair 
te Madrid d.d. 29·12·1980. 
Op 29-12-1980, om plm. 21.26 uur, explodeerde bij het kantoor 
van Swissairte Madrid een geïmproviseerd explosief. Bij deze 
explosie werd een voorbijganger licht gewond en ontstond vrij 
veel materiele 11chade. 
Om plm. 21.45 uur ontplofte een tweede bom bij het kantoorvan 
de TWA te Madrid. 
Vier voorbijgangers raakten als gevolg van deze explosie 
gewond; één ervan ernstig, telWijl het kantoor van de TWA en 
het daarnaast gelegen kantoor van de Britisch AIIWays ernstig 
werden beschadigd. 
Om ongeveer 23.00 uur dezelfde avond belde een onbekende 
man het kantoor van Associated Pressin Madrid op en deelde in 
gebroken Engels mede dat de 'Organisatie van de 3e oktober' 
verantwoordelijk was voor deze aanslagen. De aanslagen op 
Swissair was een antwoord op de aanslag welke in Genève wa
gepleegd op een van de raadslieden van aldaar gedetineerde I 
kamereden en de aanslag op TWA een reaktie op het plan van <Je 
Amerikaanse CIA,. dat door de verrader en dient~ 
marionetten zou moeten worden uitgevoerd. -
Bij verificatie in Zwitserland bleek dat de advocaat 

uit Genève in de nachtvan 26 op 27-12-1980 door 
onbekenden is overvallen en ernstig werd mishandeld. 
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15jaar aangezegd. Tijdens de rechtzitting verklaarde 
I dat zij de Armeense zaak volledig steunde, 

maar zij ontkende zich schuldig te hebben gemaakt aan het ten 
laste gelegde, te weten afpersing en illegaal bezit van 
explosieven. 

lis inmiddels uit Zwitserland naar de Verenigde 
Staten uitgeleid. 
De atrafzaak contra haar medeverdachte: 

in Libanon, werd 
aangehouden aangezien diens raadsman nog in het 
ziekenhuis wordt verpleegd en derhalve niet in staat was de 
verdediging te voeren {zie onder 4). 

E. Ontvoering door Rode Brig.cle 
In verband met de ontvoering van (Zifl 
Journaal Berichtgeving TBrrorisme no. 81·1, BuiffJnlsnd, onder 
BJ. werd door de Italiaanse autoriteiten onlangs de opsporing en 
aanhouding ter fine van uitlevering venocht van de Italiaanse 
onderdaan: 

te Flori/Jtalië, die 
ervan verdacht wordt bij deze ontvoering betrokken te zijn 
geweest. 
Zoals bekend werd rechter 
ontvoerders vrijgelaten. 

d.d. 14-1-1981 door zijn 

F. Rote Armee Fraktlon 

1. Nasleep ongeval 
De Duitse justitie is kortgeleden overgegaan, tot het 
uitvaardigen van een opsporingsbevel contra 

te Freiburg, is inderdaad de raadsman van een van de twee 
personen van Armeense herkomst, die op 3-1 o-1980, na een 
explosie in een hotelkamer werden aangehouden (Zie journaal 
Berichtgeving Terrorisme, no. 80-12, Buitenland, onder C}. 

~lop25-7·1980omhetlevankwam. 

De daders van de overval op en hun motieven zijn nog 
onbekend. 
Wat of wie de woordvoerder van de 'Organisatie van de 3e 
oktober' bedoelde met het plan van de CIA en 
onbekend. Een verzoek tot identificatie van deze per10on, 
verzonden door Interpol Madrid, leverdetot op heden alleen 
negatieve reacties op. 

is 

5. Poging tot sanslag op functionaris van Turkse ambass11de te 
Parijsd.d. 13-f-1981 
Op 13-1-1981, om plm. 9.45 uur. verliet ·.zijn 
woning te Boulogne Billancout (Hauts de Seine) om met zijn 
auto naar de Turkse Ambassade te rijden, waar hij alsfinancieel 
adviseurwerkzaam is. 
Enkele seconden nadat hij van de parkeerplaats voor zijn woning 
was weggereden volgde een explosie, waarbij de auto zwaM 
werd beschadigd, maar waarbij ongedeard bleef. 
Vastgesteld werd datonbekenden een handgranaat onder het 
spatbord van het rechter voorwiel hadden geplaatst. Aan het 
oog van de veiligheidspan was een touwtje bevestigd, waarvjijn 
het andere einde aan een boom was vastgebonden. ' 
De aanslag werd opgeêist door een onbekende man, die beid~ 
naar het persb1,1reau AFP te Perijl, en die zei te spreken namerfs 
'Armée Secritte Armfinienne pour la Liberation d'Armenie'"' 
(ASALA)- Commando Komecbouyan' (zie ook onder6). 
Op 26-9-1980 werd praktisch op dezelfde plaats een aanslag 
gepleegd op een ander Turkse diplomaat die hierbij ernstig _ 
gewond raakte (Zie JournasiBerichtgeving Terrorisme 20-12, 
Buitenland, onder D). 

6. in Genéve veroordBflld 
• die op 3-10-1980te 

Genève werd aangehouden na een explosie op een hotelkamer 
{Zie Jo11m•al Berichtgeving Te"orisme 80-r 1, Buitenland. onder 
CJ-rdop 13·1·1981 dooreen rechtbank in Genèvetot 18 
maanden gevangenisstraf vooiWaardelijk veroordeeld en haar 
werd een verblijfsantzegging voor Zwitserland voor de duur van 

Op de plaats van dit ongeval werd een agenda gevonden met 
aantekeningen, de meeste in code, betreflende geplande 
bijeenkomsten. 
In geval van gevaarwas er voor elke ontmoeting een alternatief 
aangegeven. 
Eveneens waren de tijdstippen van de ontmoetingen vermeld. 
De namen van de personen waren aangeduid met afk.ortingen. 
Grafologisch onderzoek heeft aangetoond dat de 
maker van de notities is geweest. 
Buiten het aantreffen van deze agenda zijn In conaplratieve 
woning te Heidelberg Karlsruhestraase 65 (Zie Journaaf 
Berichtgeving Terrorisme no. 80·12, Buitenland, onder A 2b), 
eveneens gecodeerde en met de handgeschreven 
'"'"tekeningen aangetroffen waarven na schriftvergelijkend 
onderzoek is aangetoond dat zij door gemaakt 
zijn. 
Enkele notitie& hebben betrekking op de guerrilla--tactiek. 

vermeldt hier onder andere dat 'fase 77' 
betindigd is en dat een nieuwe fase een nieuw front moet 
baheisen dat zich nagenoeg openlijk militair en politiek zal 
~ !XJI!CÜI'IIJ'" jn Europa. 

correspondeerde tot mei 1978 regelmatig met 
zijn broer die in die tiJd gedetineerd wn te Hamburg. 
Als postadresvan werd hetadres 
' I te AmiJterdam bekend. Op dit adres is 
woonachtig de moeder van 

Voor zover bekend verbleef vtll:ir het laatst in Nederland in 
september 1978. 
Opgemerkt wordt dat in Nederland nog geen gevolg is gegeven 
aan het varzoek van de BRD om tot signalering van 

over te gaan daar het hem ten laste gelegde feit, 
lidmaatschap van een criminele vereniging, niet strafbaar is 
gesteld in Nederland • 

G. Bomunalag op Brlb vreemct.Hn .. nbureau te Rome 
In de vroege ochtenduren van woensdag 24-12·1980, kort na 
3.00 uur vond een explosie plaat& in het gebouw van het Britse 
vreemdelingenbureau te Rome. De explosie veroorzeekte grote 
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Ongeveer drie minuten latetontplofte een tweede bom op 
enkele tientallen meters afstand onder een geparkeerde auto, 
welke totaal werd vernietigd. Ook bij deze explosie vielen geerl' 
slachtoffers. 
Onderzoek heeft uitgewezen dat beide bommen gelijk van 
samenstelling waren. 
De eigenaar van de auto is op geen enkele wijze in verbinding te 
brengen met het Ierse probleem. 
Vermoed wordt dat de eerste bom voortijdig is geëxplodeerd en 
dat de daders de tweede bom tijdens hun vlucht hebben 
weggegooid. 

3. Bomasnsl11gen op gashouders te Londen d.d. 31-12-7980 
In de avondvan 31·12-1980 explodeerdentwee bommen, welke 
waren geplaatst bij gashouders op een industrieterrein te 
Londen. Niemand raakte gewond, de materiële schade was 
echter groot. 

4. Bomaanslag op Kazerne te Londen d.d. 8-1-1981 
In de avond van 8-1·1981 werd door wachtpersoneel een bom 
ontdekt in een poort van een kazerne te looden, welke in gebruik 
is bij de Royal Airforce en welke voornamelijk gebruikt wordt als 
kantoorruimte. De bom bestond uit plm. 10 kg springstof, 
vaaromheen een aantal plastic jerrycans met benzine was 

geplaatst Enkele van deze jerrycans waren geopend; een deel 
van de benzine was er dan ook reeds uitgestroomd. 
Het wachtpersoneel slaagde erin de jerrycans met benzine weg 
te halen voor de bom explodeerde. De explosie veroorzaakte 
zware schade aan hat gebouw. Van het wachtpersoneelliepen 
twee man zeer lichte verwondingen op. 
In de morgen van 9-1-1981 eiste de 'Provisionallrish 
Revolutionary Army' (PI RA), in een telefoongesprek aan een 
k.rant te Dublin de verantwoordelijkheid op voor de drie 
bomaanslagen te Londen en voor de aanslag op 
EEG-Commissaris te Brussel. De aanslag op 

·,zo deelde de woordvoerder van de Pl RA mede, 
moestworden gezien als een waarschuwing. 
Opgemerktwordt dat op 3-12·1980 een aantalledenvan de 
PI RA, die gedetineerd zijn voorterroristische activiteiten, nog in 
hongerstaking waren om bepaalde consessies van de Britse 
regering af te dwingen. Een van deze gedetineerden bevond 
zichtoen in een zeer kritiek stadium en dePIRAhad gedreigd 
bloedig wraak te nem.n indien een of meer van de 
hongerstakers zou overlijden. 
Zoals uit krantenberichten bekend werd de hongerstaking op 
4-12-1980 afgebroken. 

·. Onrvluchting 
(n de nacht van 15op 16·12-1980 ·, 

Co. Meath/lerland, die preventief 
gedetineerd was als verdachtvan diverse PIRA-activlteiten, zoals 
bomaanslagen, e.d., uit een gevangenis In Londen ontvlucht. 

C. Aanhouding te Parlj1. 
Op donderdag 18-12-1980 werd te Parijs de Italiaanse onderdaan 

te Turijn, 
lelder van de Italiaanse links-extremistische organisatie 'Prima 
Unea', die op verzoek van de Italiaanse autoriteit ook in 
Nederland was gesignaleerd als verdacht van moorden en 
ontvoeringen, aangehouden. 
Bij rijn aanhouding was betrokkene in het bezit van valse 
Italiaanse identiteitspapieren op na;~m van 
Betrokkene werd in Parijs ingesloten in afwachting van de 
behandeUng van het inmiddels door ltallê gedane verzoet tot 
uitlevering. 

is een van de bekendste Italiaanse 
extremisten, voornamelijk omdat zijn vader een belangrijke post 
bekleedt in de Italiaanse Christen-Oemoerarische Partij. 

0. Armeens Terrorisme. 
7. Somaansl11g op kantoor Trans World Airlines te Madrid d.d. 
25-11-1979 
In de vroege morgen van 25-11-1980 veroorzaakte een 
geïmproviseerd explosief ernstige schade aan het kantoor van 
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de TWA. gevestigd op het adres Avenida José Antonio 66 te 
Madrid. 
In de omgeving van de plaats van de explosie werden vier 
kopieën van een getypte brief gevonden, waarin de 'Armenia 
Sec1et Army for the Uberation ofArmenia' (ASALA} de 
verantwoordelijkheid voor deze aanslag opeiste. 
Ook de aanslag, welke in denachtvan 4op 5·10-1980werd 
gepleegd op het postkantoor van Alitalla te Madrid {Zie Journaal 
Berichtgeving Terrorisme no. 80--11 Buitenland, onder A) werd 
opgeëist door middel van in de omgeving achtergelaten brieven. 
In het verleden werden nog nimmer claimbrieven door ASAlA 
gebruikt. 
Andere Armeense terroristische groeperingen, zoals de 'Justice 
Cammandos of the A1menian Genocide' en de 'New Armenisn 
Resi:nane~~' maakten wel gebruik van claim brieven. 

2. Bomaanslag op Franse doelen te Londen d.d. 15-12·1980 
In de morgen van 15-12-1980 werden voor het kantoorvan het 
FranseToeristenbureau aan Piccadilly te Londen en het 
daarnaast gelegen kantoor van de Franse Spoorwegen, twee 
geïmproviseerde explosieven a;mgetroffen, welke waren 
verpakt in bruine enveloppen, formaat A4. 
De explosieven konden worden gedemonteerd. De explosieven 
waren opgebouwd uit410 gr. Semtex H leen industriêle 
springstof afkomstig uit Tjechoslowakije) een slagpijpje met 
elektrische ontsteking, een elektronisch vertragingsmechanisme 
mat testlampje, en een 9-Volts batterij. 
Bij onderzoek bleken de batterijen geheel te zijn uitgeput, 
waardoor de aanslagen waren mislukt. 
Na plaatsing van nieuwe batterijen bleek dat de testlampjes 
constant bleven branden, hetgeen zeer waarschijnlijk de door de 
daders aangebrachte batterijen heeft uitgeput. Het 
vertragingsmechanisme werkte verder uitstekend. De 
versntwoordelijkheid voOI" deze poging werd opgeëist door de 
'Organisatie vtm de 3e olctober'. 
Oe;ce organisatie heeft tot deze datum alleen aanslagen 
gepleegd contra Zwitserse belangen; de reden wasrom nu deze 
twee ffanse kantoren het doelwit vormden werd niet gegeven. 

3. Moordalll1$1ag op Turlcse Consul-Generaal en ditms lijfwacht 
te Sidney in Austrsliè 
Op woensdag 17·12-1980,om plm.09.45 uur lokale tijd, werd in 
Sidney de aldaar wonende Turkse Consul-Generaal, dhr. 

en zijn lijfwacht door onbekenden doodgeschoten. 
De lijfwacht haalde iedere morgen de Consul-Generaal bij diens 
woning op. Hij stopte dan tegenover de woning van de 
Consul-Generaal en bleef dan in zijn auto wachten. 
De Consul-Generaal wachtte in zijn woning tot de lijfwacht was 
gearriveerd, verliet dan pas de woning en reed dan In zijn eigen 
auto achter de auto van de lijfwacht aan naar het gebouw waarin 
het Turkse Consulaat in Sidney is gevestigd. Toen de lijfwacht 
op 17-12-1980 bij de woning van de Consul-Generaal was 
gearriveerd en de Consui-GenerBBI net in zijn eigen auto was 
gestapt, kwamen twee mannen op een motor de straat inrijden. 
De motor stopte naast de auto van dè lijfwacht en de 
duo-passagier schoot met een vuistvuurwapen tweemaal op de 
lijfwacht. Vervolgens stak hij lopend de straat over en schoot een 
aantal malen op de Consul-Generaal. Bij beide auto's waren, in 
verband met het warme weer, de ramen van de portieren open. 
Na de aanslag verdwenen beide mannen op de motor. 
Vastgesteld werd dat de Coneui-Generaal door vijf kogel& werd 
getroffen; de lijfwacht werd door een kogel gara8kt. In totaal 
werden twaalf schoten afgevuurd. 
De hulzen van de patronen, welke ter plaaotse werden 
aangetroffen, stammen uit de 2e Wereldoorlog; :rij zijn van het 
merk 'Sako', dat o.m. in Nederfand voor de Duitse Wehrmacht 
werd vervaardigd. 
De daders droegen witte motorhelmen met gelaatsbeschermers, 
zodatvan hen slechts vage signalementen bekend zijn. 
De motorwerd elders in Sydney teruggevonden; gebleken is dat 
deze op 8-12-1980 te Sydney werd ontvreemd en dat de daders 
de motor met zwarte lak hadden overgespoten. 
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