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2500 EH Den Heeg 
Telefoon 070-76 9911 
Doorkiesnummer 070-76 98 82 
Telex31152 

A. MooniiNiftllllgopw-..... ~ 
Op 1·5-1981, ometreeko07.10 uur, werdinWonenhet 
gernaenterudalld belast met de ponef8ullle van Verlreerozaken 

• voor zijn woning aan de Boalge- nr. 81, nadllt 
hij juiot noaot zijn chauffeur In een áMtnoteuto -gastapl, met 
drie oçhoten In het hootd om het leven gebracht. Er werd van 
zeer neblj door de g•loten ramen van de auto 
geschoten. 
Het alachtoffer werd door één kogel In de nek onder het 
rachteroorendoor-kogelalndoachldal_,.ensonder 
het rechteroor getroffen. De chauffeur bleef ongedeerd. 
De dader, van wietot op heden weinig gegevene bekend zijn, 
vluchtle te voet. 

In de omgeving ven de plao!l wur de dader de untllag pleegde 
."terd kort ne de aanalag een dergelijk jack gevonden. 
Ten aanzien van het gebruiltie -pen kan worden meag-ld 
dat uit het tac:hniach onderzoek van de munltler-n ligebieken 
dat het een'piotool van het merk Makarov, kal. 9 mm para betreft. 
Er is orglnele munitie gebruik!. 
In Oostenrijkzijn er geen -pano van dltcype in de hendel, ook 
zijn er In dit land g~~n miedrijven bekend waarbij aen dergalijk 
wapen l1gebrulkl. 
In aan vlugochrlft, gedateerd3-5-19B1, dat bij de Oootenrijkll 
contul te Demaecu• -rd bezorgd, werd de unalag geclaimd 
dooreen Pllntljnte groepering. ,lch noemende: 'f*tlonllal 
I'III<Hfi/net Brnljdinga Beweging FAT .AH, Commando Al 
Aaslfelt'. 
In het ~rlft werd ais "_voor de aanslag de agre11iava 
houding van tagen hlll1'81aedjnu volk ungevoerd. 

waa bahoudani gernaent.-dalid ook voorzitlar van de 
Oootenrijko-loratlioche vrien--enlglng. 
De mool'llllnûg op -..tanige ov-nkomlten met 
de op 18-12-1980 te Erlangen IB.R.D.) gepleegdedubbele moord 
op en zijn leYenagozellin 
(Zle Journul s.ridlrgevfng Terrorlame no. 87-DZ, onder 
SUIIWllartd A/te-n: 
•· In balde gevallen hadden de olachloffe,. een voorunotaande 
functie in een organloalie die nauwe benden heeft met de 
JoodH gameonochap In algen land on latall; 
b. de elachtoffero -den gedood door koelil van hetzelfde 
klftblr, nl. 9 mm pare on 
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c. de alKMoffaro werdan 'profwaloneel' omgebraçht nl. door 
oçhoten-door het hoofd welke werden .,..vuurd van •n 
gerlngealwtand. 

1. eo-.... op de~ v• Konll~gDon.hlenCarloe"... . .,...,. 
Bij een bomaanslag in de binnenoted van Madrid op de 
dienotauto van delultenant~aal , 
hoofd van de hofhouding en adjudant van de Spaanae koning, 
werden op 7-!;·1981 drie begeleidani van de gen.,..l gedood 
terwijl hij zelf zwaer gewond roakle. 
Door de kn~cht van de axplcme liepen dertien paNanten ....-tg 
letlel op. De ineen plmiczak-kle bom -d doortw.e 
motorrijdani op hel dak van de voor een .. ot.,.licht 
wachtende auto gapt-. 
Enige ~~~ÇQnden later explodeerde dl bom. Onder2a.l< heeft 
tnmiddelo ungewezen dat de 18rroriaten gebruik hebben 
gemaekl van een magnHI am de ploallezak met Inhoud op het 
dak van de auto te 'klaven'. 
Alo dedera van de .. nalag werden geidentlflçeerd: 

Beiden zijn lid van de ET A. 

C. Rodelrlgedel 
t. Ontvoerl~t~~vande a..-n.--IOIIIche...,._ 
Op moandag27-4-1981 omotnoeka21.30uurwerd lndepiHia 
Torrodel Graco, een havenetadie gelagen In de ocheduw van de 
Veouvluo nabij Napel1, de regionaalinvloedrijke politlcua, de 
chrloten..flemocr811t ontvoerd. 

,lid ven het beetuur van de provincie Campania, die 
begeleid -d door drie pei'IOf1fln te weten: da polltieman 

'• ,ljn chauffeur en zijn -•Marlt 
• - IYelllla zijn blgaleldero voor zijn woning uit een 

gapantiarde dienatauto geetapt. toen "n commando -eanda 
uit 3 of 4 jonge mennen hili vuur opende, walreloor de chauffeur 
en delijlwacht ven , ter ple- overleden, en de eocreterle 
zwew-ondrukle. 

zelf -rd in een geblindeerde -isuto geoleurd. 
In de ochtanduren van 28-4-1981 werd de OYeiV .. en ontvoering 
in Hn anoniem telefoontja door de 'Rode ~· .. n do 
eideling Nepale bij de redoctlo van een krlnt In Genua geclaimd. 
Laterop de deg werd de claim onderochrw.~ door •n 
vlugoch rif! dat werd bezorgd bij de redloctie van .. n plutulijka 
krenl in N41pela en die waa voorzien van aan polaroid foto ven de 
ontvoerde polltk:u81n een z.g. volkagavangenitl. 
De ttkat van het pamflet ...meldde onder m- dat lio 
ziJnde •n voor het volk tchadelijk alementdooraen 
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volkarechtbank barecht zal worden. Dezeaffaire roept 
herinneringen op .. n de gabeurten-n rond de lwaalfde 
decembervan het vorigejaartoen de49-jarige maglatraat 

OntvOifd-d. 
Deze kidnapping werd gepleegd als reactie op de dood van lwee 
extremisten die in een vuurgevecht met de politie te Milaan om 
het leven kwamen. 
De ontvoering van zou een antwoord van de "Rode 
Br/g.We.s:'kunnen zijn op de eanhoudfng van deterroria'l:en 

IM , dieop4-4-1981 in de 
omgeving vAn Milaan werden gearr-d. 

0. ,._.."..agopWaet-Dulaemlnl-vendedMiatut 
"-n: 
De minister ven economische zaken en verkeer ven de 
Weat·Dultn deelataat Hellen, ·,werd op 
11·5-1981 omatraeklvijfuurlndeochtMd in zijnwoning 
gelegen aan de Hofhauaatrasse 51 te Frankfurt, vermoord. 
De dader plaatste op de beWutte ochtend een door ham 
meegebracht aluminium hulahoudtrepje onder hal 
slaapkamerraam van de woning van het nog alepende echtpaar 

Vanaf het huilhoudtrapje vuurde hij door het naar binnen open 
ttaande raam, dat voorzien was ven ijzeren staYIIn, vijf è zes 
schoten af, over de echtgen-van heen, op de sl-nde 
61-jarige politicus. 
Door de schoten gewekt, uog mevrouw in de lichtbundel 
van een doordadader gebruikte :zoaldenta&rn die waa gericht op 
de tegenover hnr gelagen muur dat haar echtgenoot opstond 
en voor zijn bed in elkaar zakte. 
Hij waa doorvereche;d- kogelsin zijn onderbulk getroffen. 

bezweek omlllreeka 06.25 uur aan zijn verwondingen. 
llunsn van de minlater hoorden even na de schoten het geluld 
van een dichtslaand portier, waarop een auto met hoge snelheld 
wegreed. 
Het onderzoek op de plaots van het dellet leverde zes hulzen van 
het kal .. 22 op. Zij werden gevonden tuooen het veneter en het 
bed (lwee stuka!, .. n onder het bed en drie op het bed van 
mevrouw 
Het aluminium huilhoudtrapje onder het tJaopkamerraam waa 
ontdaan van enigfabrieksmerk of andere aanduiding van 
herkomst. 
Dooreen krantenbezorger werd op de dag van de aanalag tegen 
vier uur 's ochtends een rode auto gez'en, varmoedelijk "" F••t 
128, die stond geparkeerd in de omgeving van de woning van 

metingeschakelde stodeverllchtlng. 
Op de pleebil naait diavan de bestuurder zat aan persoon. 
Uit de richtingvan do woning van kwam eenvrouw 
uniopen die een de beotuurdenkant instapte. 
Bij "" tweede rondgang tegen een uur of vijf was de auto 
verdwenen aldus de krentenbezorger. 
De familie werd 88dertfebruari 1981 geplaagd door 
nachtelijk talorloongerlnkat. BIJ opnemen van de telafoon meldde 
de opbellar zich niet of-der alloen gezegd: 'Wenn wirnicht 
ochlaten kOmen, soli" die Femilieauc:h nicht'. Vermoed wordt 
dat deze telefoontjes -bond hielden met een op het vliegveld 
van Frankfurt nieuw aan teleggen sttnbaan. 
Oergalijketelefoontjnvondan nog pleatoop 10.5-1981 tegen 
23.00 uurenopde dag vandamoórdaanslag op 11·5·1981 
omttraeka01.00 uur. 
In belde gevallen zei de opbellar nleta. 
Het wapen waarmee de moordeenalag werd gepleegd -rd 
door cweo schooljongene In do buurt ven de plaahl van het 
misdrijf op otroat gevonden. 
Hot bettaft een plotool, merk High-Standerd, model! 03-lr kal •• 22 
(opvallend model, 29 cm long) nr.1109382. 
Hstwapen Is vervae~ voor het Amerikaanselager door da In 
Harnde:l (USA) gavutlgde Hlgh·Standard Corporatlon. 
Het bij het pistool behorende magazijn -d niet aangetroffen. 
Daar het wapen geen technische mankementen vertoont wordt 
het onwaonachijnlijlc geacht dat het ontbrel<ende magazijn 
verionsn is. 
Het mag .. ijn kan 10 potronen bevatten. 

') 
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Bij de aanolag werden patronen gebruikt van het kal .. 22 (5,56 
mm). 
De hulzen zijn van mening en nieuw. 
Patronen, belllemd voor dit wapen, zijn in de BRD niet voorradig 
daar het een relatief zeldzaam wapen betreft. Zij worden door de 
In de USA gevestigde 'Cascade Cartridge Company' 
vervaardigd. 
Het betntffende pistool wt<d op 19·1 1-1970 metzestien andere 
vuurwapeno door de doelijdein de BRD gelegerde Amerikaanse 
militeire en· uit de 
Amorlkaann Butzbach kazerne weggenomen en via 
tussenpersonen aan onbekenden verkocht. 
Tot nu toe werden 8 van de In 1970 gestolen wapens 
teruggevonden, te -ten: 
o. het wapen waarmee de aanslag op · is gepleegd: High 
Standerd kei. .22; 
b. twee colts .45, aangetroffen in de omgeving van de kazeme 
kort na de dialotal; 
c. een colt .45, op 10.11·1971 in een postpokketje aangetroffen 
te Berlijn. Dit wapen mu bestemd zijn g-eelll voor 

d. een colt .45, aangetroffen ne de eenhouding ven 
. ,dd.26-2·1976teHamburg; .~' 

o. oen coM .45, aangetroffen n1 de aanhouding van 
, dd. 9-3·1973te Frankfurt; 

f. een colt .45, aangetroffen tijdens de zoeking dd. 4-2· 1 974in de 
conspiratieve woning te Frankfurt. 
Dezewoningwerd onder meer gebruikt door de op 26.7~1980 bij 
een -keersongeval omgakomen , 

(Z'le Joumul Berlchtfleving Terrorisme nr. 8()..12, 
Buirenland on<J.r AJ en 
g. een High Standerd kal .. 22, nr. 1135642, model103lr., In 
beolag genomen na de gljzellnguffaire in de Franse amba111de 
te Oen Haag uitgevoerd door leden van het '.hltHmse Rode 
Legllr'van 13tot 17·9·1974. 
Oe bij de moordaanslag gebruikte huillhoudtrap was door de 
daders aang-at aan het enigezins geaccidenteerde terrein 
onder het slaapkamerraam van de woning van minister 
Het betreffende modei-s tusnn 19-5-1978 en mal 1980 In 
produktie. 
In deze periode werden 992 exemplaren verkocht. 
Op 12·!H981 kon In Glnnhelm een personenauto van het merk 
Fiat Ritmo, voorzien van het kanteken F-HC 310, kleur rood, 
velliggelleid worden. 
Deze wagen werd in de nacht van 26 op 27-4·1981 gestolen In 
Frankfurt. 
Getuigen menen echter del de met de aanslag In verband te 
brengen auto een model heeft wurbij de gedachten uilgaan 
neer een Flat 124 of 128. 
Tot dusver zijn met botrelddng tot de aanslag de volgende claims 
ontvangen: 
11-5-1981 

11·5·1981 

11·5-1981 

Binnengekomen bij Wiesbadener Kurier: 
'Volbl1flrlchr O..Utschlend' als nichste ist der 
Kuriardran'. 
Blnne~men bij de Haneuer·Anzelger: 'Hier 
1st die ROU - rache der Umweitechützer
hoben wlr arrnordert'. 
Binnengokomen via de telorloon in de woning 
van : 'Oiaseo war der erate Streich, doch 
der zweite folgt sogleich -RAF'. 

Op 15-5·111 tegen elf uur '1-avonda ontdekte men dat het 
provisorische houten kruis ven het graf van v-ijderd 
wn en voor de hoofdingang van het kerkhof in het ga:ron WH 
geSlOken. 
Anclens beschadigingen van ha1gnsf werden niet velllgelllelcl. 

E. Arm- tlomlrllme 

1. Moord op- Tuma diplomaren re Peri~ dd. 4-3·1961 
Bljzonderhsden beUeffende den aanelag werden nseda 
gepubliceerd in het Journaal &.rlchtuevlng Terrorlsma Bl-04, 
Buirenland onder G. Thana Is bekend geworden, del op 
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10.3-1981 telleiroet/Libanon een persconferentie is gehouden 
door lieden, die verklaarden de plegers van deze aanslag te zijn. 
Nadere gegevens omtrent deze persconferentie zijn (nog I niet 
bakand. 

2. Moordaansl-r~ op de Hr5hr HCratarlo van de TUrlrse 
ambaUide op 3-4-1981 re 1Copenh11gen 
Naar aanleidîng van de moordaanslag op de eerste aecretaria 
van de Turkee ambassade te Kopenh- op3-4-1981(Z'te 
Journaal BerlchfglfVi"ff Terrorloma nr. 11-«i, 11 Builrtnland ondftr 
81-rd op zetardag 18-4-1981 In het centrum van Kopenhagen 
door in Denttmarken verblijvende Turken een protast
demonovatie gehouden. 
Hierbil viel op dat een man zich ophield In de buurt van de 
demonatrenten en kennelijk de demonstratie observeerde. 
Bij de Turkae ambassade en bij Turkse organisaties is daze man 
onbekend, terwijleen getuige veridaarde det de man sterk lijkt 
op de man die zich ten tijde van de aanslag ophield in de 
nabijheid van de pleato delict. 
Oe Identiteit van deze man wordt verzocht (zia foto). 

F. Ho~ldng v.n gadltlnWfdaiRA-Iaden 
Op 1·3-1981 ging In de Maze-gevangenlsin het Noord-Ierse 
Belfait het 27-jarigoiAA-Iid In hongenstaking. H;j 
wilde hiermee da Britse regering dwingen de gedetineerde 
IRA-leden de status van politieke gevangenen te geven, hetgeen 

fhGudt het dragen van eigen kleding, ruimer tociaal contact 
tussen de IRA-gevangenen onderling en hun familieleden en 
vrijgesteld worden van gevanganiswark.ln 1972 -rd bepaald 
det gevengenen die in verband mat de politieke tegenstellingen 
in Noord·lerland weren v&roordeeld, een ~&Peciale categorie'. 
vormden. 
In 1975 bellaleen onafhankelijke commisale aan de regeling zo 
spoedig mogelijk af te schaffen. Een OVBfWeging daarbij was del 
gevangenen in hun geloofworden gelllarkt dat zij niet hun 
gehele seraf zouden behoeven uit te zitten waardoor het 
afschrikwekkende karakterverloren zou gaan. Dit gebeurde in 
1976 bij een regeringowi11ellng van Conarvatief naar Labour. 
Het standpunt van de Britse regering nu la del zij binnen het 
normale wevengenieregime geen speelale behandeling ui 
toettaan voor bepaalde gevangenen. Verderwerd in 1974 
bepaald dat hongerstakers in Engeland niet meer onder dwang 
worden gevoed. 

slootzich in 1972 op 18-jariga leeftijd aan bij de 
IRA en -rd In 1973 tot 5 jaar gevangenlaatral -oordeeld 
wegent twM gewapende overvalten op benzin..rations. 
wapenbe2it en lidmaatschapvan de IRA. Nadat hij in 1976 uit de 
gavangenlo waa ontslagen-d hiJ zn maanden later
gearrellleerd na een bomaanslag op een wansnhula en een 
wurgavecht. 
Hij werd aangahoudan in een galilofen auto, waarin een 
vuurwapen lag. In 19n werd hij veroordeeld tot14 jaar 
gevanganlsotraf. Tijdens de detentie nam hiJ deelaan het z.g. 
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'hygiin•p..-11', het welgeren gevangeniskleding te 
dragen en het ameren van uitwerpMien tegen de eetmuren en 
-d gazi<on als 'commandant' van de IRA-gevangenen. Op 
9-5-1981 werd hij gekozen alslid van het Britse Lagerhuis, dat hij 
echter niet kon en wilde aanvaarden. Op 5-5-1981 overleed 

na een hongersteking van 66 dagen. 
Oe hongerstekingen hebben de verdeeldheld tuaaen kathollaken 
en proteetanten in Noord-Ierland nog grot8r gemaakt. Gevreesd 
werd dat de dood van lou ICIIiden tot een gotf van geweld. 
hoewel zowel van katholieke als van proateotantn zijde werd 
aangadrongen de rust te bewan~n. Na het bericht over de dood 
van werden er divaree gabouwen in brand gestoken en 
barricades opg-orpen. Jeugdige betogers gooidan mat 
benzinebommen en stenen neer Brille milltainsn. Na de dood 
van zijn in de Maz•gavangenls nog drie hongaratakere 
overledante weten: 

Oe plaata van is ingenomen door 
die in 1976 werd gearresteerd en 
Even zoals na het overlijden ven waa geachiad, 
veroorzaakte de- van vele 
rellen in da staden llelf8Sten Londonderry. 
Vermoedelijkdoordat de hongeratal<lngsectiea, met name in do 
restvan de wereld, veel politieke lleun hebban gekregen, zijn 
terroriotischa actlos van de IRA bulten Noord-Ierland tot op 
heden uitgebleven. 

G. BIJzonder gevaarlijk nieuw - Molotov-GOGittall, de a.g. 
'Zurlcher MDIIr 
In excremiotische kringen maakt een nieuw ooort 'Molli' veel 
opgang. Nadat het apparaat eind vorig jaar voor het eerst is 
beproefdtijdenode rellen in Zurich, ia inmlddelo giiCOnatateerd 
dat de 'Molll' ook in de BRD volgans Zwitsers ~oapt vervaardigd 
wordt, we ar het onder meer in kringen van da 
Brokdorf~demonstranten werd aangetroffen. 
Hetioniet denkbeeldig dat de nieuwe Molll ook in Naderland op 
zal duiken. Dm enigszins beachermdtezijn tegen dit explooief Is 
het goed de bouw- en werkwijze van deze molll te lcennen. 

Bouwwljze: 
Men heeft voor dit apparaat een tegenwoordig weer overal 
verlcrijgbare weckflee nodig, die voor 3/4 mat benzine of ieta 
dargelijke wordt gevuld. 
Oe benzine wordt vermengd met geconcentreerde zwavelzuur. 
Oe binnenkantvan de dekaal van de wackflea wordt met een 
meniJIII van natrlumclllor• en lUik• opgevuld, waarop de 
dekeelafgeoloten wordt met oellophMnfolia. Varvolgene wordt 
de de- met da door de folie opgnloten inhoud op de weckfles 
gaplellilt en met de bijbehorende klemmen veatgeklamd, 
waarop de molli voor gebruik gereed Is. 

Werldng: 
Zolang de weckflee blijft staan, en de vloalotof niet met de 
cellofaenfolle in aanraking~ komt. gebeur1er nleta. 
Wann- de vloeistof, door welke oorzaak dan ook, matdelolie 
in aanraking komt. vreet het in het mengselunwazlge zuur de 
folie we; en bereikt dan vervolgen• de inhoud van de deksel, 
waarop de explosie plaatsvindt en het benzinemengsel 
brandend de omgeving wordt ingaslingerd. 
Oe dikte van de cellof senfolie bepaalt het moment van da 
e•plosla; dit kan variiran van enige Mkonden tot enkele 
minuten (zie llfbeafdingen). 
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