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A. ~bom te Ou..,.", op 21·1·1tl2 op IIM ~VIII 
dlmunlll.tNI" 

Op 21·1-1982 werd omotreeks 04.30 uur, bij de Afd. 
Vel'lteenmeldlng van de Nederland8e Spoorwegen te Arnhem 
g-teard, dat bij het vi<oduct Rivierweg in het plaatsje 
Weate<Yoort een aein op onveilig lllond. 
Ondemlek ter pla- bracht 11n het licht dat de ralla door 
middel van een atlaldreed mat alksar verbonden waren. wat tot 
gevolg had dat hat Min op onveilig kwam te atean. Nadat de 
etaaidreed wea verwijderd, werden op dl spoorbaan bij de 
spoorwegovergang Horaterllreat te Duiven 2 gelmprovl-rde 
bommen aangetroffen. 
Door peraoneel van de Explosieven Opruiminga Dienat ~ 
de bommen onachadell)k gameakt. 
Uit ondlrzoek Is geblebn, dat de bommen uit de volgende 
materillen waran Mmengeatefd: 
- 2 brendblullpperaten gevuld met een mengeel van 
kallumohloraet en euiker met een gewicht van t37 gram; 
- 1 grote batterij; 
- 1 weldcer; 
·c:onclanMtor; 
- 2 flits lampjet. 
Het geheel wu d.m.v. elektrlache draden met elkaar verbonden. 
De bom zou tot ontploffing kunnen komen. Indien de 
samenatelling wn het gebruikte mengeel jut.! W8l geweeat. 
Het ontlfKen v•n dilbom zou ale volgt plurovlndtm: 
BIJ het aflopen van de wekker zou er een c:ontaontatHn 
tueMn de batterij en de ftltelampjes, dfe zich In de 
brendbluaapparaten bevonden. Door het gloeien van de 
flltstampjea zou het mengHI ontstoken worden, wsame 
exploele ,ou plutavlnden. 
Door een actlegroep genaamd 'De PHih-'werd een brief 
gNonden aan het Algemeen Nederlandl Perebui98U, gaveatlgd 
un de Velperweg 3401 te Arnhem, waarin de 
ven~ntwoordell)kheld van dam bolnplll8bing werd opgeiist. De 
brief was met een echrilfmac:hine getypt. 
Een aoongell)kl bom werd ungt~troffen In Duitsland op 
16-&-1981 (Zie hlfHvoorJBT. nr. B1·11 Btl. A.9, IJ/z. 6 en 6}. Deze 
bom WH geplaetat op de raltt tu-n heellation Waldort en de 
Amerikeanee luchlmechtbeala Rhein-MAoin biJ Frankfurt em 
Maln. De bom - uit de volgende rMtariaten ume~~: 
- 2 brandbluaapparaten gewld -een mengaal van · 
ksllumchloraat. natriumchloride en oulkar, met een gezamenlijk 
gewicht van 5 kilogram; 
- 1 batterij I volt; 
- wekbr; 

- 1 aan/uitaohekelaar; 
- 2111talampjeo. 
Ook in Ouilllland werd op 21·&-1981 een met een achrijfmachine 
getypte brief ontvangen, bij de reelactie van de 'Frankfurter 
Rundechau'. 

Overeenkomsten in dtla IWNIJomp/u,.lngen zijn: 
a. Het gebruik van toortgelljke materi81an ter vervaardiging 
van de bommen. 
b. De plaats van aantreffan van de bommen; op een 
spoorwegtra]ect. 
c. Het _. van de actie; een Amerikaans objact. 
d. Oe lnlltelllng waarnaar de claimbrieven werden gnonden; 
de redactie van een krant c.q. perabureau. 
(dossier: 1.0/56.14}. 

11 Bultenland 

A. Dlllb ten'Orleme 

1 Goorechtefllll onderzoelr contra 

Op4-3-1982 werden bij controle een de grenaovergangAI<en·Zuld 
in een perwonenauto van het merk Citroin GS, kan18ken B-A 
3476 door de douane twft dozen ontdekt met hel opec:hrilt: 
'Chlontfl de Soude - Vorslcht explosionegllflhrllch'. 
Als fabrikant stond de firma 'Produlro Cllimiquel IJg/ne 
Kuhfmonn, Tour Manhatmn, La o.fwtl88 2, 92«KK Courl»vooe' 
aangegeven. 
In iedere dooa bevond zich 1 kg explosievaetol. 
Na verhoor, waarbij de belluureter en eigenarea van de auto, 

, gebruilt maaltte van 
haar recht om niets t.a.v. de vondst te onthullen, mochl do 
vrouw na inbeslagneming van de dozen heer reia vervolgen. 

Uit een eente onderzoek blaak dat: 
- in een conapiratieva woning te P11ljs, d.d. 
20-6-1980, vier dozen Vlln elk 10 kg meldezelfde 
febrieksaandulding -•den aangatroflen, 
- bij de bomaanalag op hal Nato-hoofdkwartier., de 
luohtmaohtbesio Ramoteln d.d. 3Hl-1981, natriumchlo,...t werd 
gebruild mat ~lfde zuiverheldagraad als Mt natriumchloraat, 
dat door de firma 'Produ/ro Chlm/q1181 IJglne KuhlmM!n, Tour 
MMI-n, - La Delenu 2. 92400 Cour/JeY<l/<1' onder de 
aanduiding 'Chlorate de SOudfl'wu vervaardigd. 
Natriumchloraat van dem aamenetelling is in de BRD vDOf hat 
publiek niet ..trijgbaar. 

......,...lnfonniCie llult.tln ·CRI 



Achtergrond 
In het kader van het onderzoek van de Franse politie contra de 
'Action Dirscts'inzake de gewapende roofoverval d.d. 29-8--1979 
op het belastingkantoor ta Conde sur Escauk/Lille,tangavolga 
waarvan 

waren aangehouden, 
werden o.a. ook de woningen Rue en 
de Rue te Parijs doorzocht. 

. bewoonde bij haar aanhouding de woning in de Rua 
en woonde daarvoor in februarifmaan 1981 

in de Rua 
In de woning in de Rue stelde de politie 
geld, afkomstig van de bankoverval te Conde sur Escault en een 
aantal wapens veilig. Over deze woning zou · door 
toedoen van ene 
te /Fr.) de beschikking hebben gekregen. 

is een regisseur van de 
filmakademie te Berlijn, die naar mededeling van de Franse 
autoriteiten in nauwe varbinding staat met de daders van de 
gewapende overval op hel belastingkantoor. 
Volgens de autoriteiten in Barlijn staat in nauw 
kontakt met • 
Een verbinding tussen beide personen en de 'Action Directe' 
kan niet worden uitgesloten. 
Tegen . ia inmiddels door de Dultaa autoriteiten 
een gerechtelijk onderzoek ter zake het overtraden van par. 129 a 
StGB. ingaotald. 
Op 4-3-1982 vond in haar woning te Barlijn aan de Koningin 

. een huiszoeking plaats. 
Hat resukaat was negatief. 
(dossier 21. 1/22.8} 

B. Areblah tenortome 

1. Uirwijzing wm de op 1·3-1982 in Stuttgaruangehouden drie 
Syrische onderdanen op JBT nr. 8244 Btl. onder B.l} 
Op 24-3-1982 heeft de Minister van Justitia van 
Badan-Württemberg besloten. dat de op 1·3-1982 in Stuttgart 
aangehouden drie Syriërs niet aangeklaagd zullen worden, 
maar onmiddellijk de Bondsrepubliek Duitsland zullen worden 
uitgewezen. Op grond van daze beslissing haalt de 
Vreemdelingendienst in Stuttgart op 25-3-1982 
uitwijzingsmaatregelen getroffen tegen alla drie personen. 
Batrokkanen zijn op 25-3-1982 omstreeks 13.30 uur, op transport 
gestald mat aan Syrisch lijnvliegtuig uit München. 
(d<>ssier 27.0/7.13} 

2. Bedf"fliging v11n personen en instellingen in dtl Bondsrepubliek 
Duitsland door een Syrische terreurcommando 
(Organisatie: 'Martelaren van Asbaqiyeh'} (Vewolg op JBT nr. 
8244 onder lt. Btl. onder B. 1} 1} 
Op 30-3-1982 werd bij de Wastduitse Ambassade in Beiroet 
door een Syriër een aan de ambassadeur gerichte envelop 
afgegeven die een 'belangrijke verklaring' van de organisatie de 
'Martelaren van Asbaqiyeh' bevatte. 
Op de copie van de getypte brief was alleen de datum '27-{)3' 
met de hand geschreven. 
Onder hal opschrift 'ba/angrijke verklaring' apraken de schrijvers 
van de brief hun dank uitaan de Bondsrepubliek Duitsland e.a. 
voorde behandeling van deledan van hun organisatie. 
Klaarblijkelijk bedoeldan zij hiermee de op 1-3-1982 in Stuttgart 
aangahouden Syrische onderdanen 

die op 25·3-1982 de BRD waren uitgezet. 

Uit publicaties van plaatselijke nieuwsagentschappan te Beiroet 
viel op te maken dat deze persbureaus eveneens een copie van 
de aan de Westduitse Ambasaade gerichte brief ontvangen 
hadden. 
Een globale vertaling van de brief betreffende de 'Martelaren 
v•n Asbaqiyeh'luidt als volgt: 
'Onze groep is opgetreden tegen de Bondsrepubliek die haar 
hfHJft gehinderd in d11 uitvoering van haar opdrllch!- één v11n 
onze vele vervolgingsgroeperingen die zondertoestemming 

) 
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vlln de Duitse, Syrische of welke autoriteit dan ook. hun 
opdracht der wrake utroefenen. 
Bij deze gelegenheid richten wij onze dank en waardering rot de 
autoriteiten van de Bondsrepubliek Duitslsnd, die onze 
gro<~pering op aan menselijks en gepaste wijze behsndeld heeft 
en zich tegenover han op fHJn wijze gedragen heeft die 
overeenkomt mar de betangsrelling, de toekomst en de 
onrwikkeling vsn het bevriende Duitse volk. 
Mer her uitspreken van onze dank roepen wfj het Duitse volk op 
de nesren van de misdadige mostembroeders op re sporen, die 
zich over alle delen van Duitsland verspreid hebbttn, die 
~rteunpunten voor opleiding en s11menzwaring hebben opgericht 
die de w~i!rdigheid en het welzijn van mensen tegenwerken, 
wiens bommen, springstoffen en wapens zich evenzeer richten 
ragen kinderen, vrouwen en grijsaards in Duitsland als tegen 
grijsaards, vrouwen en kinderen in ons Arabisch vaderlsnd, in 
het bijzonder in Syri/J. 
Indien de Duitse autoriteiten de uilbreiding van het gebruik vsn 
wapens en de vernielingen door bommen niet verhinderen, dan 
oefent deze bende haar samenzwering uit op Duits grondgebled 
en tegen haar cutruuwollc. in geheel Europa, haar versehitlende 
volkeren en op de gehate wereld. Deze tsnden zijn daar 
versnrwoordelijk voor. 
Wij waarschuwen ragen het opnemen vsn dus misdadigers en, 
tegen het toegeven aan hun misdadige activiteiten, hun leuzen · 
en hun roekomst. 
Wij V81'%0Bken de autoriteiten dringend, de moordemJars en 
misdadigers van deze bende uil de gelederen van Uw volk re 
verwijdef"fln . 
Wij zullen het oog v11n elk kind, de hand van elke vrouw en 
grijsaard en de 'martelaren van Asbaqiyeh' tot de laatste man 
toe, zonder toestemming van het Syrische rBgime die geen 
wraak uitoefent over de gehele wereld, schtewotgan; 
De brief was vsn een datum voorzien en ondertekend door de 
organisatie. 
(dossier 27.0/35. 1} 

3. Bomexplosie In het hotel 'Domus' in West-Berlijn d.d. 
.1.1-3-198.l(de Ethiopiers en 

Op 22·3-1 982 daad zich in het Wast-Berlijnse hotal 'Domus' een 
zware explosie voor. Twee Ethiopiërs, een man en een vrouw, 
die bezig waren met het monteren van pakketbommen, werden 
zwaar gewond. 
Van de vrouw warden beide handen afgerukt, terwijl de man 
zware verwondingen aan zijn benen opliep. 
De explosie, veroorzaakt door aan pond kneedbare springstof, 
sloeg een groot gat in de gevel van het hotel. Tevens werd een 
tuNenmuur gadeettelijk ingedrukt. Twee voor het hotel 
geparkeerde auto's warden beschadigd. 
De bij deze explosie zwaar gewond geraakte Ethiopiër, 

-··-..J/Ethiopië, bezweek op 
30-3-1982 in de Berlijnse kliniek StegiiiZ aan de opgelopen 
verwondingen. 
De eveneens bij de explosie zwaar gewonde Ethiopiër, 

/Ethiopië, is buiten 
levensgevoiar en werd op 2D-3-1982 near het Wast-Berlijnse 
ziekenhuis Uhuaa Moabit vervoerd. Op 30·3-1982 werd 
betrokkene op de afdaling voor arrestanten opgenomen. 
Beide Ethiopiërs zouden behoren toteen Ethiopische organisatie. 
In de hotelkamer trof de politie later nog een kant en klare 
pakketbom esn in een geprepareerd boak.ln dit boek bevond 
zich een pond springstof. 
De politie zoakt nog naar een tweetal Afrikanen dia de 2 
Ethloplêrs 's morgens een korte tijd in hun hotel had bezocht, 
daarna 2 uur lang in de receptie van het hotel had gewacht en 
direct na de bomexplosie de banen had genomen. 
Gegevens omtrent beide Ethiopiër& zijn niet bekend. Uit de 
lnbealag genomen paspoorten blijkt dat beide Ethiopiërs in het 
bezit waren van een visum van de Duitse ambaaaadete Addis 
Abeba, en vialuchthaven Franlcfurt}M. waren ingarei &cl. 
Op één van de gewonde Ethiopiërs werd aan deel van aan 
plattagrond van hal stadsdaal Wast-Berlijn aangetroffen 
waarop de Berlijnse Missiezending was omlijnd. 
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Terwijl de man anti-Turkse woorden uine. zei mevrouw in 
vloeiend "allaans, dat zij zwanger was en verzocht de man om 
niet ta schieten. De aanvallers, die varmoedelijk door hal 
kordate optraden van de vrouw, dachten een andere persoon 
voor zich te hebben, sloegen ijlings op de vlucht. 
(dossier 25.2/40.1} 

G. Spuno terrortome 

1. Bomaanstag op FransesneltreinPIIrijs-Toutouse op zg.3-198.1 
Op 29-3-1982, omotreeks 23.00 uur plaagdan onbekenden bij 
Ambazac in de omgeving van Limogas een bomaanslag op de 
sneltrein Parijs-Toulouse Capitole. 
In hal tweede rijtuig van de vijftien wagons tallande train kwam 
aan explosief met aan dermala grote kracht tot ontploffing dat 
het gehele rijtuig werd verwoest. 
De aanslag kostte vijf personen het leven, terwijl 27 manaan 
gewond raakten. 
Uit het onderzoek is gebleken dat de bom in aan van de 
bagagerekkan was geplaatst. 
Ooggetuigen verklaardan dat zij aan man met aan tas in de 
hand zenuwachtig door de trein hadden zien lopen. 
Inmiddels heeft de Spaanse ultra-rechtsa organisatie 'Het 
'ipaans-Baskischa Bataljon' (EVE) aan varklaring uitgegeven 
Naarln de verantwoordelijkheid voor de aanslag wordt opgeëist. 
De reden voor de wraakneming zou zijn dat de Franse regering 
tot nu toa haalt geweigerd om de naar Frankrijk uitgaweken 
Baskische separatisten aan Spanje uit te leveren. 
De Franse autoriteiten hebben te kennen gegeven weinig 
waarde aan deze verklaring te hechten. 
De president ven de Gauliatiache partij, Jacques Chirac, 
suggereerde dat de aanslag mogelijk voor hem was bedoeld. 
Chirac reist namalijk regelmatig per trein via het traject 
Parij&-Toutouse naar zijn kiesdistrict. 
Bij wijze van uitzondering had hij dinsdagochtend het vliegtuig 
genomen. 
Een varmoaden dat de aanslag het werk ia geweest van 

: de datum waarop de aanslag werd gepleegd viel 
samen mat de afloopdatum van het ukimatum dat de 
Franse regering had geoteld om da ingasloten en 
op vrije voeten te stallen, is speculatief. (Zie JBT nr. 82-04}. 
(dossier 26.0/12.2} 

.Journaal Berichtgeving Tenorlome no. 82·011 

2. Spasns-Baskisch Bara/jon lEVE} 

De axtraam-rachtaa groepering 'Spaans-Baskisch Batllljon' 
(EVE), liat op 30-3-1982 in aan anoniemetelefonisch aan het 
Bllbaoee dagblad 'Deia' afgelegde verklaring weten, 
varantwoordelijk te zijn voor de op 29-3-1982 op dasneltrein 
Parija-Toutouse gepleegde aanslag. De anonymu• zei verder 
dat het bataljon voor elke door de ETA gepleegde aanslag een 
wreekactie op Fran1e bodem zal uitvoeren. HetSpaans-Baskische 
Bataljon verzet zich al jaren tegen pogingen om 
Spaans-Baskenland onafhankelijk te maken van Spanje. 
In haar varzet stuitte het Bataljon regelmatig op de 
afscheidings-beWeging ETA, hetgeen dikwijls tot bloedvergieten 
haalt geleid. 
Het Spaans-Baskische Bataljon liet voor het eerst in 1975 van 
zich horen. Sedertdien zou het 22 aanslagen in Frankrijk hebben 
geplaagd waarbij 9 mansen omkwamen en 128 personen 
gewond raakten. 
(dossier 26.0112.1} 

111. 
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Volgens ooggetuigen zijn beide Ethiopiêrs door twee tot nu toe 
onbekende p81'80nen in een auto mat een diplomatiek kenteken 
naar het hotel gebracht. 
Op 17·3-1982 deelde DR. van de Evangelische 
Kerk In West-Berlijn de politie mede, dat hem ter ore was 
gekomen dat de Ethiopische regering hem 'het zwijgen op 
wilde leggen·. 
DR. is gevolmachtigde van de Evangelische 
Kerk in Barlijn-Brandenburg voor kartcelijk ontwikkelingswerk 
en referent voor Ethiopiê in het Berlijnse miniewert:. 
Hij geldt als een kenner van de Ethiopische verhoudingen en 
heeft zich uit eigen beweging op brede schaal inge.z:et voor de 
oppositiepartij OROMO. Zo heeft hij o.a. uitgebreid geschreven 
over de folteringen en massamoorden door de EthiopÎ$che 
Centrale Regering. 
In verband met de opnieuw lopende vervolging door de 
vijandige regering acht DR. een tegen hem 
gerichte aanslag mogelijk. Beide gewonde Ethiopiërs waren 
vermoedelijk uitgerust mat één of meerdere brief· of 
pakketbommen, toen door een verkeerde handeling, een 
explosie volgde. 
In verband mat da omlijnde plek op de gevonden plattegrond 
kan worden aangenomen dat er een aanslag was beraamd 
tegen DR. • Alles wijst in de richting van 

' 'staatnerroristische M:tiviteiren'. 
Dit is de eerste bekend geworden actie van Ethiopische zijde 
gericht tegen Duitse personen en instellingen. 
(doss;.r 21.0/48.2) 

4. Aanhouding van op 
29-1· 1982/n Rnland {'Koerdl•che Sevrl}dingsfront'l 

Op 29-1·1982 werd In Finland de Iraakse staatsburger 
, die in het 

bezit was van 10kilogram springstof, aangehouden. 
Betrokkene verktaarde dat hij in het tijdvak van 21 tot 27-1-1982 
-samen met ene , ene en ene -in 
Griekenland gearresteerd was geweest. e.e.a. naar aanleiding 
van de vondst van wapens en springstof in een woning in 
Athene. 
Na zijn invrijheidsstalling had hij zich naar Finland begeven. 
Verder verklaarde hij dat de andere in Griekenland 
gearresteerden en hij tot hét 'Koerdische Bevrijdingsfront' 
behoorden. 
Voorts wist hij nog te melden dat een ander lid van hun 
groepering, de Iraakse onderdaan 
(fonetisch), reeds op 13 of 14-1-1982 via Belgrado, Oost- en 
Wast-Berlijn, de Bondsrepubliek Duitsland was ingereiad en 

'eveneens in het bezit van springstoffen zou zijn. 
De vermeendeinreis van een met springstoffen uitgeruste 
1raalase onderdaan in de BRD houdt een mogeliJke bedrelging 
in. 
(dossier 19.0/9.4} 

C. Palestllnee tenorlama 

1. ABnhouding van 
West-Berlijn op 29-3-1982 

Op 29-3-1982 werd in een winkel in Berlijn-Kreuzbero. eigendom 
zijnde ven de Syritr in 
Damascus, de Palestijnse onderdaan • 

, verdacht van het voorbereiden 
van een aanalag, aangehouden en in voorlopige hechtenis 
genomen. Hij werd op 30-3-1982 voor de Rachter van Instructie, 
die het arrestatiebevel had uitgevaardigd, voorgeleid. 
Op 29-3-1982 werd bekend dat ene · 

'• in Berlijn met zelfvervaardigde springstof 
aanslagen wilde plagen en dat hij zich zou ophouden in de 
winkelvan • 
Bij een verrichte huiaroeklng in winkel, woning en bij 
de winkel behorende magazijnen werd niet 
aangetroffen. 

tiO. 82-o& 

Wel bevond zich tijdens de huiszoeking in de winkel, 
eerder genoemde die naderhand werd 
aangehouden omdat tussen zijn persoonlijke bezittingen 2 
tubes met crème inhoudende ellt 2ln folie verpakte slaghoedjes, 
werden gevonden. 
Hij wu op 19-3-1982 per vliegtuig vanuit Beiroet via Boedapest 
(Hongarije} op het Westberlijnse vliegveld Schöneveld 
aangekomen en vandaar West-Berlijn ingereisd. Bij 

verkreeg hij onderdak. 
Bij zijn verhoor verklaarcla hij dat de tubes met crème bij hem 
in a.ïroet waren bezorgd door ene en dat 
hij van het bestaan van de slaghoedjes niets afwist. 
Verder werden er tussen , persoonlijke 
bezittingen aangetroffen: 
- aantekeningen met betrekking tot de vervaardiging en de 
mengverhoudingen voor verschillende springladingen; 
- een telefoonnummer dat is afgegeven voor ene 

en 
- ongeveer 500 gram aluminiumpoeder (kruit), die hij samen 
met die als tolk fungeerde, in een nabijgelegen 
verfwinkel gekocht had. 
Het aluminiumpoeder zou naar men ;regt voor bijmenging ven 
autotak gebruikt worden. 
Bovendien wilde 'bodro emimium' kopen, dat 
zogenaamd als bemestingsmiddel voor Oosterse planten 
gebruikt wordt. 
Durtoe had hij vermoedelijk driemaal -waarbij unmaalln 
bijzljn van zijn oom , genaamd -de 
ve~nkelbezochL 
De winkeliers werden achterdochtig en waarschuwden de 
politie. 
Een substantie onder de benaming 'bodro aminium'is in de 
BRD niet bekend. 
Voor wat betreft , zou het vermoedelijk gaan 
om aan lid van 'SAIQA'~ De 'SA/OA 'is een Syrische ondergrondse 
groepering van de PLO en rassorteert onder de Syrische 
Generale Staf. 
Overige persoonsgegevens van de verder genoemde personen 
zijn niet bekend. 
(dossiernr. 27.0/36. 1} 

2. Moord op de 2e secretari:s van de lsrallische ambassade te 
Parijs, ~ op 3+ 1982. 
Claim 'Libanese Gewapende Revolutionaire Fractie' en 
'Gewapttnde LibBitBSe MllitaiNI Brlgade:s' 

Op 3-4-1982 werd in Parijs de 2e secretaris van de lsratlischa 
Ambassade, ·, blf het verlaten van rljn 
huis door een jonge vrouw met een Arabisch uiterlijk 
doodgeschoten. 

was in geze1schap van zijn vrouw en 2 zonen. 
De Hi·jarige zoon van de diplomaat achtervolgde de daderes. 
Zij dreigde hem eveneens te zullen doodsehiaten als hij de jacht 
z:ou voorzetten en verdween vervolgens In de metro. 
Het was de tweede aanslag in korte tijd op de lsrailische 
vertegenwoordiging In Parijs. 
Op 31·3-1982 werd op een bijgebouw van de lsrailische 
Ambaasada In Parijs, door een drietal gemaskerde mannen, uit 
een auto met een machinepistool11 achaten gelost. Een Franse 
polltieman die daar op wacht stond ontsnapte op het nippertje 
aan de aanslag. 
Beide aentlagen, de eerste die in Frankrijk gepleegd zijn t~en 
de Ambassade van lara61, ;rijn in Belroet opgalist door een tot 
nu toe volkomen onbekende groep, de 'Ubanese Gewapttnde 
Revolutionairt~ Fractie', terwijl in Beiroet een eveneens 
onbekende organisatie de 'GfiWspende Ubanese MllitliÎre 
Brigades', de verantwoordelijkheid voor de moord op de 
lsrailiache dlplonuJiat op zich heeft genomen. 
De ambaesadeur van Israël In Parija, , heeft de 
PLO beticht van de twee aanslegen. De PLO ontkent echter ieta 
met cla aanslagen te maken te hebben. 
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De aanslagen te Parijs worden in verband gebracht met de 
gebeurtenissen in Israël, waar door onlusten op de door Israël 
bezette Westelijke Jordaanoever, de recente annexatie van de 
Golanhoogte en de teruggave van de Sinaï op 25 april, grote 
onrust is ontstaan. 
De waarschuwing, van de Israëlische ambassade in Bonn moet 
in acht worden genomen, inhoudende dat de PFLP {dr. } 
op korte termijn een terroristische actie uitgevoerd door 3 
personen, tegen de lsraêllsche ambassade of tegen een andere 
Israëlische instelling in Europa, zal ondernemen. 
Er zal sterk rekening gehouden moeten worden met meer 
acties. 
Volgens tussentijdse officiële gegevens werd· 
op 3-4-1982 door 2 van de 5 op hem geloste schoten getroffen. 
Het betreft hier patronen van het kaliber 7.65 mm van het merk 
Geco. 
De daderes wordt als volgt beschreven: 
- jonge vrouw van het Europese type met een bleek gelaat, 
- ongeveer 20 jaar oud en 155 cm, lang, 
- zwart, glad, schouderlang haar, 

.r- - normaal postuur, doch met brede heupen, 
- de voortanden staan ongeveer 1 mm, uit elkaar en zijn 
onregelmatig, 
- op het tijdstip van de aanslag droeg zij een blauwe 
spijkerbroek, een grauw-groene blouse, lichtgekleurde schoenen 
en een witte muts. 
{dossier 27.0/34.1} 

D. Joegoslavisch terrorlame 

1. Aanslag op Joegoslavische onderdanen in Brussel, 
{Joegoslavisch cultureel centrum) d.d. 3·3·1982 

Op 3-3-1982 schoot een tot nu toe onbekende dader, bij een 
overval op het Joegoslavische cultureel centrum in Brussal, 
twee Joegoslavische onderdanen dood. Drie andere 
Joegoslaven werden gewond. De gemaskerde dader drong het 
cultureel centrum binnen en schoot direct met een 
machinepistool op de aanwezigen, daarna vluchtte hij. 

Aanvulling: 
Sinds de zware binnenlandse onlusten in de zelfstandige tot de 
deelstaat Servië behorertde Joegoslavische provincie Kosovo, 
in het voorjaar van 1981, zijn in Brussel diverse aanslagen 
gepleegd. Volgens het officiële Joegoslavische persbureau te 
Belgrado zijn hiervoor verantwoordelijk: rechtse Kroaten of uit 

"" de provincie Kosovo afkomstige etnische Albanezen. {Zie voor 
overzicht JBT. 81-10, Buitenland E.2.) 
De laatste aanslag in Brussel werd gepleegd op 10-10-1981 op 
de vice-voorzitter van de emigrantenvereniging 'Democratische 
Liga' ·i en zijn vrouw. Zij werden door drie 
mannen beschoten. i was op slag dood; zijn vrouw 
werd ernstig gewond. De daders zijn voortvluchtig. 

Conclusie: 
Hoewel de 'Vereniging van Albanezen van de autonome 
Joegoslavische provincie Kosovo' onmiddellijk na de aanslag 
iedere deelname aan de overval ontkende, kan de schietpartij 
geziert worden als een reactie op eerder gepleegde 
moordaanslagen op verbannen Joegoslaven van Albanese 
nationaliteit. De laatste aanslag was op 17-1-1982, toen in 
Untergruppenbach (BRD) drie verbannen Joegoslaven werden 
doodgeschoten. 
{dossier 26.017) 

E ttar .. ana terrorisme 

1. Ontvluchting van gedetineerde terroristen uit gevangenis te 
Rovigo {Italië) d.d. 3-1-1982 
Zie JBT nr. 82-02 
Op 21-3-1982 werd in Turijn één van de vier vrouwelijke 
terroristen, die bij de spectaculaire actie van 3·1-19a2 uit de 
gevangenis te Rovigo (Italië) werden bevrijd, aangehouden. 

Journaal Berichtgeving Terrorisme no. 82-05 

Het betreft de veertigjarig-i 
, dochter van graaf een voormalige 

senator van de Liberale Partij. wordt beschouwd 
als één der leidsters van de uiterst links-extremistische 
organisatie 'Prima Line,ïl'· 
De drie vrouwen t.w. 

I, die tegelijk met 
zijn nog voortvluchtig. 

F. Armeens terroriame 

I konden ontkomen, 

1. Gijzeling in het Turkse consulaat te Parijs d.d. 24-9-1981 
In aansluiting op berichtgeving naar aanleiding van de gijzeling 
in het Turkse consulaat te Parijs d.d. 24-9-1981 {zie Journaal 
Berichtgeving Terrorisme nr. 82-04, Buitenland D.3) kan worder 
medegedeeld dat van de Libanese autoriteiten het bericht werci 
ontvangen dat 
identiek is aan . /Libanon. 
Dit is een bevestiging van de resultaten van het onderzoek van 
de Franse autoriteiten aan de hand van bij de Franse ambassade 
te Beiroet aangevraagde visa. 
Zie ook JBT nr. 81-11. 
{dossier 25.2/28.15) 

2. Poging totaanslag Mevr. ;r, op 29-12-1981 te Rome. 
'Genersl Antrsnik Commando Group'. 
Naar werd vernomen zou een groepering, genaamd 'Genera/ 
Antranik Commsndo Group' die verbonden zou zijn aan 
ASALA. zich voorbereiden om aanslagen te plegen op Turkse 
diplomaten in New York, Californië, Parijs, Ankara en lstanbul. 
Ook vestigingen van Turkish Airlines zouden een doelwit 
kunnen zijn. 
Direct na ontvangst van bovenstaande inlichtingen vond er in 
Napels een incident plaats. 
Op 29-12-19a1 omstreeks 16.45 uurwerd in Napels de echtgenote 
van de Turkse Consul-Generaal, Mevrouw ·, door een 
onbekende man en vrouw aangevallen. Toen zij haar huis wilde 
binnengaan, werd Mevrouw benaderd door een man die 
een pistool in zijn hand had. Hij sprak haar aan met een zwaar 
accent. 
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