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'RMibook' 
In 1980 18 door de BZC een boekje verspreid, waarin 
afbeeldingen voorkomen van: 
a. veelal valee paspoorten, aangetroffen biJ personen die 
behoren tot terrorhlt:i•che organisaties, en 
b. vol8e 11111mpels voorkomend In echte, valee of varvalsta 
paspoorten, aangetroffen bij dezelfde categorie peraonen. 

Onlangs werd een nieuwe druk van dit boekje, het zgn. 
'Radbook', ontvangen en wordt dit thans vla de 
rijlclrachercheurs van delnfonnatiegroep BZC, tegen 
inlevering ven de vorige uitgave, verspreid over alle 
Nederlandse polltie-instantles en delnllhlntiea belast met de 
grenabeweking. 

Voor wat betreft paapoorten kunnen drie verschillende 
categorle6n worden onderscheiden: 
1. Valee paapoorten vervaardigd door terroristische, veelal 
Peiestijnee organisaties (11ngegevan In de nieuwe druk met 
een ".arsa driehoek, rechts boven de desbetrtlffende 
pagina). Deze vervalsingen zijn in eerate intitintie 
varvaardlgd om te worden gebruikt door leden van de eigen 
organisatie. 
Gebleken la echter dat belangrijke aantollen van deze 
vervelalngen zijn verkocht aan vluchtelingen, lilelanlozen en 
pereonen die om welke reden dan ook, zelf geen paspoort 
kunnen krijgen of de voorkeur geven aan een paspoort op 
een andere naam. 
Deze paapoorten zouden voor een betrekkelijk gering bedreg 
te koop zijn in, voorel Ubenon, meer ook in anderelanden 
van het Midden-Oosten. 
In daze peepoorten komen in een aantal gevallen opvallende 
fouten voor. Aangenomen mag worden dat de organisetleo, 
die de paspoorten hebben vervaardigd, inmiddels op de 
hoogte zijn van deze fouten en dat zij de paspoorten ven 
hun eigen leden hebben inganomen en vernietigd. 

Z. Valse paapoorten varveardlgd door criminele organisaties, 
die door terroristische organisaties of individuele terroristen 
In beperkte aantallen zijn aangekocht. 
In hst 'Redbook'zijn dit soort vervelsingen aangagevan mat 
een blauwe driehoek. 

3. Echte paspoorten die in belangrijke aantallen werden 
ontvreemd en waarvan ten minste één exemplaar in het 
bezit werd aangetroffen van een persoon die verdacht werd 
van terroristische activiteiten of behoorde tot een 
terroristische organisatie. 
In het 'Redbook'zijn deze paspoorten aangegeven met een 
gele driehoek. 

Uit vorenstaande blijkt, det bij aantreffen van een paspoort 
zoals afgebeeld in het 'Redbook', dit niet automatisch 
inhoud dat de houder daarvan lid is van een terroristische 
organisatie. De val1e in· en uitreisstem peil, zijn hieNoor 
een wat betere indicatie, doch de herkenning van de valsheid 
ven deze stempels vareist een veel diepgaander onderzoek. 
Met de daaNOor In aanmerking komende diensten zijn 
werlclfeprelcln gemukt wat ar dient te gebeuren, indien een 
persoon wordt aangetroffen die in bezit is van een paspoort, 
voorkomend In het 'Rttdbook'. 
Afgasproken is, dat in principe deze zaken volgens de 
bepalingen van de vreemdelingenwetgeving zullen worden 
afgehandeld. Dit houdt in dat zo'n persoon. indien hij wordt 
aangetroffen bijeen grenspost, hem de toegangtot Nederland 
zal worden geweigerd en bij aantreffen binnen Nederland 
een uitwijzingsprocedure op 111ng zal worden gebracht. 
Bij aantreffen van een persoon die in het bezit Is van een 
paspoort voorkomend in het 'Redbook', dient in eerste 
inlllttntie contact opgenomen te worden met de Directie 
Vreemdelln....,..ken. 
Indien een persoon zoals bovenomachreven binnen 
Nederland wordt aangetroffen, den dient, naast de Directie 
Vreemdelingenzeken ook de Bijzondere Zaken Centnole van 
de CRI te worden geïnformeerd. 
Natuurlijk kunt u zich te allen tijde wenden tot de BZC of de 
Faleificatencentrala van de CRI wanneer u twijfelt of één 
door een vreemdeling aangeboden paspoort voorkomt in 
het 'Redbook'. 
Verzocht wordt bovenstaande ter kennis te brengen bij de 
afdeling van uw dienst die belast ia met het toezicht op 
vreemdelingen. 
(doaier IB.0./7) 
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I. Binnenland 

1. A.ontnflen explo.ieY•n _, de lnpnv van het "-itM 
Con ..... et te 'a-Grevenh8tl• op 17-4-11182 
Op zaterdag, 17-4-1982 omstreeks 10.50 uur, werd door de 
conciërge van het Koeweitse Colsulaal op het trottoir. voor de 
ingang van het gebouw aan de Amaliaauaat 9 te Den Haag, een 
plastic zak, inhoudende een pakket kranten en djdschriften,. 
aangetroffen. 
De conciêrge braçht de pl11stic z:ak naar binnen en bemerkte daf 
er een aantal draden uit het pakket hingen. Varvolgene 
deponeerde hij de zak direct bullen het gebouw en waarschuwde 

) 

JoumuiBerichtgwlng T-orl•m• no.l2-08 

:Z. Rood Aktie Front Nederland IRAF Nl.) 

A. Brief ontvangen bij Franse ambass.ode te Den Haag. 
Op 5-4-1982 werd bij de Franse ambassade te Den Haag, tussen 
de ochtendpost een brief aangatroffen van het RAF NL. Het 
betreft hier een getypte brief, waarin gesteld wordt dat het RAF 
NL zich solidair verklaart met de terrorist , die akties 
aankondigt tegen Franse instellingen over de gehele wereld, 
indien 2 van zijn ge•rresteerde vrienden genaamd 

en niet worden vrijgelaten. Het 
RAFNL kondigt akiles aan tegen Franse instellingen In Nederland. 

de Gemeentepolitie te 's-Gravenhage. . 8. Brief ontvangen bij het Ministerie vsn Jus ti~ te Den H11sg. 
Do Haagse poiHie onderzochttoen de verdére Inhoud van de Op 7-4-1982 werd bij dit ministerie, een copie van een getypte 
plastic zak en stelde vut dat hierin een 50-tal binnen· on brief ontvangen, afkomstig van het RAF NL. waarin werd 
buitenlandse dag- en weekbladen uit diverse landen. van ( gesteld dat de bommelding te Naarden op 11·3·1982 slechts 
verschillende data. uit de pariode van 7 t)m 16-4-1982 (het blad een waarschuwing is en de strijd slechts kan worden verhinderd, 
'New Vork Reveil' van 29-4-82 was in die periode reeds als aan de volgende eisen wordt voldaan; 
verschenen} bevatte waarin geïmproviseerd explosief materiaal l vrijlating van alle totaalweigeraars; 
was verpakt. · - . -·j opheffing van de Binnenlandse Valligheids Dienst (BVD}; 
Na demontage word het materiaal voor nader onderzoek naar 3 opheffing van de Mobiele Eenheld en de Marechaussee, en 
hel Gerechtelijk Laboratorium te Rijswijk overgebracht. 4 uitlevering van die door Nederland in de Duitse 
Uit 1'1et eerste onderzoek bleek dat het materiaal bestond uft: foltergevangenissen terecht is gekomen. 
a. 3 blokken pentriet ('high explosive'l van ongeveer 1 kg; 
b. een rode, vierkante 'quartz' wekkerklok. voorzien van de 
aanduiding 'made in GermanY. waarin een batterij merk 'Varta 
super baby 11/l V' was, met een zwarte wijzerplaat met iridium 
cijfers, afgesteld op Buur; 
c. als voedingsbron w.rd gebtulk gemaekt van twee 41/a V 
batterijen, !Tierk 'Varta super'; 
d. In elk blok pentriet bevond zich een 'ontsteklngspljpje' dat 
door een rood snoer was verbonden met de bsnerijen; 
e. buiten de verpakking van de bom was een 'tuimelschakelaar' 
aangebracht waermee het elektrisch circuit in werking was 
gesteld. 
Volgens deskundigen kon deze geïmproviseerde bom niet tot 
explosie gebracht worden omdat, om onbekende redenen, 
nagalaten is een 'slag pijpje' te gebrtJiken dst noodzakelijk is om 
pentriet tot ontploffing te brengen. 
Inmiddels Is uit het onderzoele naar voren gekomen dat de rode, 
vierkante 'quartz' wekkerklok bij de firma JUNOHANS in de 
BRD vetVaardigd is en in deze uitvoering vermoedelljt< in 
West-Duitsland gekocht is. 

Cl~im: 
Op woensdag 21·4-1982 werd bij het Koeweitse Consulaat on 
de redactie van de 'Haagsche Courant' te 's-Gravenhage, een 
anonieme brief ontvangen. waarop kennelijk met lattersjablonen 
de volgende tekst was vermeld: 
'Due to rusons still unknown ro us the bomb placed at the 
entrsnce of the consulare of K uw air did not explode. lt wBS 
dedicar.d to lhe liar Abtiel Hamid Al Bouayjane. Flemember 
Apri/28th 1981'. 
De brielaan het consulaat wao op 20-4-1982 te Eindhoven 
afgestempeld. Het papier waarop de claim werd vermeld, was 
voorzien van het watermerk 'Origine! own Mill' (voor het woord 
'own' ontbreken vermoedelijk één of meer letters). 
Bij hot dactvloscoplsch onderzoek van de dag- en weekbladen 
worden enkele vingerafdrukken aangetroffen die vermoedelijk 
van de daderlal afkomstig zijn. 

Achtergrond 
Uit hel verder Ingesteld onderzoek is gebleken dat de Koeweitse 
ambassedeur in Libanon, 1, omstreeks begin maart 
1982 met de gehele ambassadestaf naar Koewelt Is teruggekeerd, 
waarbij als reden 'vakantie' werd opgegeven. De werkelijke 
reden zou zijn dat een aantal malen bedreigd is door 
pro-Svrische elementen, omdat Koewelt weigerde meer 
flnanciêla stO<Jn te geven aan de Syrische Vredesmacht in 
Libanon, nadat op 28-4-1981 twee helicepters van de 
vredesmocht door de Israëlische luchtmacht boven Libanon 
waren neergeschoten. 
(dossier 19,0.120.6} 

C. Molorov-cocltrll/1 geworpen naar gebouw van de TROS In 1 
Hilversum. 
Op 14+1982werd in aan kamer van oen gabouw ven de TROS. 
aan de Johan Gerardsweg 107 te Hilversum een molotov-<:ocklait 
aangetroffen, die niet tot ontbranding was gekomen. Ondllrzoek 
-es uit dat de molotov-cocktail van buiten of door het raam 
naar binnen wu geworpen, waarbij do fles vermoedelijk het 
kozijn heeft geraakt, waardoor de hals ven de fles afbrak en 
bulten het gebouw viel. In de kamer werd elieen de buik van 
het liesje oengetroffen en een benzine vlek. Het betrof hier een 
biertlasje van het merk GROLSCH. 
Op het gazon buiten het gebouw, werd een aantel pamfletten 
aangetroffen, waarin het RAF NL de aanslag opeiste. 
Verder -rd in het pamflet gesteld, dat de TROS diende te 
stoppen met het schenken van aandacht aan <la festiviteiten 
rond de viering van 200 jaar politieke- en handelsbotrekkingen 
tussen Nedertand en Amerika. 

Het symbool van het 
Rood Airtie Front Neder/end 
RAF NL 

Roc-lnfor....U. Bulltrtin ·CRI 2 
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Da 'Gewapende Ubanese Fractie' ('Libanese Gewapende 
Revolvtion•ire FriiCtie~} eiste in een drukwerk de aanslag op. 
Als reden wordt aangevoerd dat de Franse regering en do 
Franse pers de 'ware terroristen• in Ubanon ondersteunen en 
dat de strijd tegen de georganiseerde uitroeiing van het 
Pal1111tljnso volk wordt voortgezet. In het artikel wordt het 
lmperlaUsme els terrorisme bestempeld dat alnd• 7 jaar onder 
het voorwendsel van 'fanatieke Palestijnen' te bestrijden, elke 
vooruitgong in Libanon verihindert. 
(dossier 27.0./341 

G. Vliegtuigkepers dwingen toestel met drastische middelen 
richting Cuba 
Op 4-4-1982 dwongen drie Spaans sprelcende vliegtuigkapers 
de gezagvoerder van een toestel van Delta-Airlinostijdens oen 
vlucht van Chicago naar Miami koers te zetten naar Cuba. 
Aan boord bevonden zich buiten de bemanning ongeveer 
honderd passagiers. Een men van middelbare leeftijd en twee 
jongere personen, die de oudere man vader noemden, dreigden 
het toestel, even voordat het in Miami zou landen, In brand te 
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steken, wanneer niet dadelijk koers gezet zou worden naar 
Cuba. Om hun dreigementen kracht bij te zetten goten zij 
benzine over een stawardes en verspreidden de rest van de 
brandstof door het vliegtuig. 
Op de luchthaven van Havana warden de kapars door de 
Cubaanse autoriteiten in hechtenis genomen, waarop het 
toestel near Miami kon terugkeren. 
BIJ da aktie raakte niemand gewond. 
Uit het gebeuren valt de lering te trekken del vliegtuigkapers, 
van welke P'uimage dan ook, zelfs met de meest eenvoudige 
mlddelen hun doel weten te bereiken. 
Het gebruik van elke vluchtige, dus licht ontb<andbere •tof, kan 
zo•n middel zijn. 
Vaak zijn deze middelen al aan boord van een vliegtuig. 
De potentiële koper hoeft bij voorbeeld alleen maar hot moment 
van het ta•-free kopen van sterke drank af te wachten en hij 
heeft zijn wapen netjes afgeleverd door een stewardes. in 
handen, want gedistilleerd met een alcoholpercentage van 40% 
en hoger brandt ook bijzonder goed. 
(dossier: 18.0./10. I) 
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zijn 24-jarige zwangere echtgenote in hun appartement 
in West-Beiroet door pistooischoten om het leven gebracht. 

waa technisch medewerker van de Franse Ambaaade 
in Beiroet. Hoewel geen diplomatieke status 
had, moet de dubbele moord qua motief waarschijnlijk toch wel 
in het kader geplaatst worden van de reeds maanden 
voortdurende aanslagen op en bedreigingen van het 
diplomatieke corps te Beiroet in het algemeen en het Franse in 
het bijzonder. Hierbij komt nog het feit dat op 1 1-4-1982 in 
Frankrijk een documentaire op de T.V. werd ukgezonden 
waarin met betrekking tot de moord op de vorige Franse 
ambassadeur in Libanon op 4-9-1981 een 
beschuldigende vinger naar Syrië werd uitgestoken. 

Achtergronden 
De oorzaak ven het tegen Frankrijk gerichte terrorisme moet 
gezocht worden in het Franse vredesbeleid te Libanon. Al onder 
de vorige president Giscard d'Estaing, was de Franse 
ambaasadeur in Beiroet, , begonnen de 
christelijke militie en het 'Palestijns Progressief Kamp' in 
Libanon bij elkaar te brengen. had zelfs de leidor 
van de PLO YasHr ARAFAT en de meer gematigde Arabi1che 
landen, zoals de Golfstaten en Saoedie-Arabië voor zijn plan 
weten te winnen. Syrië was tegen, want vrede in Libanon zou 
de Syrische aanwezigheid in dit land overbodig maken. waarmee 
Damascus- en daarachter de Sovjet-Unie- haar greep op de 
gebeurtenissen in het Midden-oosten zou verliezen. 
Op 4-9-1981 reden 2 auto's In het hartje van Beiroet de wagen 
van klem. Twee mannen. van wie bekend is dat ze 
tot de Syrische geheime dienst behoorden, sloegen de achterruit 
van de ambassadeurswagen aan stukken en vuurden met hun 
7,65 mm machinepistolen 11 kogels af. Deze aanslag betekende 
het einde van het Franse vredesinitiatief in Ubanon. maar niet 
het einde van een volkomen veranderende Franse politiek in 
hot Midden-Oosten. Zo bracht Millerand op 4-3-1982 een 
bezoek aan Israël, waar hij in de Knesseth pleitte voor de 
stichting van een Palestijnse staat. 
Verder stelde Mitterrand dat de Palestijnen het bestaansrecht 
van do staat lsraêl moesten erkennen, vóór ze een staat stichtten. 
Ook liet hij duidelijk zijn sympathie blijken voor hot 
Camp--Davidakkoord tussen Egypte en lsrail. 
Sindsdien heeft alles wat het Midden-Oosten aan extremisten 
en terroristen kent zich tegen Frankrijk gekeerd. 
(dossier 26.0.114.2} 

2. Veroordeling •en 

Op 22-4-1982 veroordeelde een strafkamer te Parijs Magdalene 
·tot vier en tot vijf jaren gevangenisstraf. 

Bovendien moeten beiden 10.000 francs boete betalen. 
Zij werden veroordeeld ter zake illegaal bezit van wapens en 
springstof en het plegen van valsheid in geschrifte. 
Een derde verdachte, genaamd • werd tot 16 
maanden gevangenisstraf veroordeeld. 
Hij had 'en voorzien van de bij hun aanhouding 
op 16-2-1982 in beolaggenomen wapens en auto. 
(Zie ook J.B.T. 82~ Btl C 1) 
(dossier 21.0.146} 

3. Explosie van Hn motorvoertuig op de Rue Msrboeuf te 
Parijs d.d. 22-4-1982 
Op 22-4-1982 omstreeks 9.03 uur ontplofte ter hoogte van de 
Rue Marboeuf no. 33 te Parijs een oranje Opel Kadet!. 
Bij deze aanslag viel één dode en werden 60 personen gewond. 
Aan de Rue Marboeuf33te Parijs waseen dependenee gevestigd 
van het pro-lraakseweekblad 'ELWATAN ELARABI' ('De 
Arabische Natie'). 
Het weekblad 'EL WATAN EL ARABI', duidelijk bakend om zijn 
oppositie tegen het Syrische regime. was reeds eerder, n.l. 
19-12-1981, het doelwit geweest van een bomaanslag, doch do 
bom kon op tijd onschadelijk worden gemaakt. Deze bom was 
samengesteld uit 3 blokken TNT. die onderling verbonden 
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waren mat een verpakte magnetofoon van het merk Sont. Deze 
magnetofoon was verkocht aan .. 
Uit de eerste onderzoeken is gebleken, dat de auto, voorzien 
van het Oostenrijkse kenteken W 691 814, eigendom was van 
autoverhuurderij HERZin Oostenrijk. Op 19-4-1982 werd het 
voertuig gehuUrd door een vrouw, die zictl legitimeerde met 
een vermoedelijk (ver)vals(t) Zwitsers paspoort op naam van 

Volgens getuigenverklaringen had de bastuurder van de auto 
het volgende signalement: lengte 170 cm-175 cm, leeftijd 
ongeveer 30 à 35 jaar, gezet doch atletisch type, hoekig gelaat, 
zeer spitse kin, fijne snor, vrijwel kaal voorhoofd met beginnend 
grijs kroeshaar. 
Hij drukte zich uit in het Frans met een sterk Arabisch accent. 
In verband met de aanslag op het Arabische weekbied 'EL 
WATAN EL ARABI" weea de Fronae regering op 22-4-1982 twee 
Syrische diplomaten ult. 
Het betreft /Syriê) en 

./Syrië). 
Van , militair attaché bij de Syrische ambassade te 
Parijs, ia volgens in 1980 verkregen inlichtingen bekend 
geworden dat hij betrokken is geweest bij het uitschakelen van 
uitgeweken Syrische opposanten in Frankrijk en de BRD. 

. , 3a secretaris en attaché voor culturele 
aangelegenheden was volgens beschermde bron balast met 
hot ukvoeren van aanslagen tegen Iraakse doelen in Frankrijk 
en Engeland in maart 1981. Hij is de verantwoordelijke persoon, 
balast met de veiligheid van de Syrische ambassade. 
Hoewel de 2 Syrische diplomaten niet direct betrokken waren 
bij de aanslag in de Rue Marboeuf, vermoedt de Franse regering 
dat zij de aanslag hebben voorbereid. 
Er zijn twee aanslagen gelijkend op die in de Rue Marboeuf. Op 
20-10-1981 ontplofte een auto in Antwerpen en op 3-10-1980 
ontplofte een bom, die geplaatet was op een motorfiets. in de 
Rue Copernic in Parijs. Oed aanslagen worden toegeschreven 
aan het PFLP/OS. lOS staat mogelijk voor 'Operation Section') 
(zie J.8. T. 81-11 Brl. C I en Bl-ll4 8tl. 8 1}. 
Voor wat betreft de eamenatelling van de bom in de Rue 
Marboouf zijn nog geen concrete gegevens voorhanden. 
Vermeldenswaardig is dat op dezeWde dag omstreeks 09.00 
uur, dus 3 minuten voor de explosie, in het Paleis van Justitie 
te Parijs het proces was begonnen tegen 

Aanvankelijk werd dan 
ook rekening gehouden met de moQolljkheid dat deze aanslag 
een gevolg was van de schriftelijke bedreiging die door 

'op 
26-{)2-1982 aan de Franse regering was gezonden naar aanleiding 
van de aanhouding van en •. 
Tot op heden echter zijn voor deze theorie geen aanwijzingen 
bekend geworden. {Zie ook J.8. T. 82-ll4 8nl. A en elders in dit 
Journaal}. 
(dossier 26.0.114.} 

4. Uitwij~ing van ' (vflrvolg op JBT. nr. 
82-05 Brl. onder 8.3} 
De Ethiopiir /Ethiopië, 
die op 22-3-1982 werd aangehouden ter zake van het veroorzaken 
van een explosie in het hotel Domus te West-Berlijn, bij welke 
explosie betrokkene overigens zelf ernstig gewond raakte, is op 
16 mei 1982 op grond van een uitwijzingsbesluit afgegeven 
door het Polizeipresidium te Berlijn per vliegtuig uit de 
Bondsrepubliek Duitsland verwijderd met baltemming Addis 
Abeba/Ethiopiê. 
(dossier 21.0./481 

F. P~.rtqnotenorl.ne 

1. C/olm op de BBnsleg op de 2e secretaris van dB /srd/ische 
Ambassade re Psrljs d.d. 3-4-1982 (Vervolg op J.8. T. nr. 82-05 
811. onder C 21 
De 2e secretaris van de Israëlische Ambassade te Parijs, 

, werd op 3-4-1982 vermoord. 
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ad B. Bommelding bij de Gemeentepolitie Naarden op 
11-3-1982. 
Op 11-3-1982 kwam bij de Gemeentepolitie te Naarden een 
bommelding binnen, bestemd voor een school in Naarden. De 
bom zou volgens de melder om 20.45 uur afgaan. In de school 
werd een vergadering van het CDA gehouden, waar als spreker 
optrad de Minister van Justitie. Na een onderbreking van een 
half uur werd de vergadering hervat. 
(dossier 7.0./59} 

11. Buitenland 

A. Dulb Tenorlome 

1. RAF 

e. Almslag op Genersst • d.d. 15-9-1981 te Heidelberg 
(zie ook J.B. T. 82-03 A-l en voorgssnde berichren}. 
Op 25-3-1982 kreeg de polkievan Heidelberg een tip dat 
tegenover een woning aan de Traubenweg al geruime tijd een 
beige VW-Passat, voorzien van het kenteleen MA-KC 764, stond 
geparkeerd. 
Het kenteken van de auto bleek bij nader onderzoek een z.g . 
dublette' te zijn. 

De auto, waarvan oorspronkelijk het kenteken LU-TC 766 was, 
werd in de nacht van 14-8-1981 in Ludwigshaven ontvreemd. 
Het originele konteken MA-KC 764 was ook afgegeven voor een 
beige VW-Passat. 
Deze auto ia nooit aan de controle van de eigenaar onttrokken 
geweest. 
In de aangetroffen auto lagen ondermeer een sportjack. een 
sportbroek en twee paar sportschoenen voorzien van spikes. 
In één van de zakken van het sportjack zat een pakje sigaretten 
van het merk 'Camel' en een stukje stof ter grootte van een 
kleding-etiket met vermoedelijk cyrillische lettertekens. 
Het in de auto ingebouwde kwartsuurwerk liep een uur voor en 
gaf vermoedelijk nog de zomertijd van 1981 aan. Deze liep tot 
28-9-1981. 
De auto stond geparkeerd in de onmiddellijke nabijheid van de 
op 17-9-1981 aangetroffen Audi 80 GLS, voorzien van het 
'dubbele' kenteken HD-SU 966, die bij de aanslag op generaal 

gebruikt is. 
De op de VW-Passat veiliggestelde vingersporen waren van 

(dossier 21. 1./29.12} 

1>. Gerechtelijk onderzoek contra 

Tegen is op instigatie van de 
Generalbundesanwalt door het Bundesgerichtahof een nieuw 
arrestatiebevel uitgevaardigd. Het oude bevel, datarend van 
25-4-1979, is hierdoor vervallen. 
Hst nieuwe errestatiebevel houdt ondermeer de nieuwe feiten 
in waar van verdacht werd, namelijk: 
de bomaanslag op het Nato-hoofdkwartier te Ramstein d.d. 
31-8-1981 en de aanstag op de commandant van de Amerikaanse 

detum: puts: obj«:t: 
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strijdkrachten in Europa, generaal 
Heidel berg. 
{dossier 21. 1./29. I 1). 

C. 
Nllderl11ndse auto? 

no. 82-Ge 

, d.d. 15-9-1981 te 

Gezien in 

Op 19-3-1982 werd in de omgeving van Frankfurt. 
gesignaleerd. 

verplaatste zich in een antraciet-kleurige BMW 731, 
voon:ien van het Nederlandse kenteken 60·ZH·35. 
Het kenteken 60-ZH-35 is afgegeven voor een rode Ford Escort 
1300 en staat sinds 2-12-1981 op naam van 

., wonende te Tilburg, 

verblijft volgens hem nooit In Duitsland. 
Vermoedelijk wordt onrechtmatig van het kenteken gebruik 
gemaakt. 
Bij aantreffen van de BMW in Uw bewakingsgobied wordt U 
verzocht uiterste voorzichtigheid te betrachten en de afdeling 
BZC van de CRI in kennis te stellen. 
Tel. 070-769882, buiten kantooruren 070-769888. 
(dossier 21.1./29. 10} 

2. Anti-Amerlkaelll8 actin in BRD 
Naar aanleiding van de bouw van kerncentrales in Europa en 
de geplande stationering van Amerikaanse raketten voor de 
midden-lange afstand in West-Duitsland, werden acties gepleegd 
tegen Amerikanen en Amerikaanse doelen. Ook op het gebouw 
van de SPD, d8 partij die steun gaf aan NAVO-raketplannen, 
werd een aanslag gepleegd. Radicale linkse groeperingen 
proberen In de BRD jongaren uit alle mogelijke politieke 
groeperingen, milieuorganisaties en vredesbewegingen te 
mobiliseren voor grootscheepse, landelijke acties. Onder het 
motto 'vredesdemonstraties' moeten ze de straat op. 
Bij persagentschappen in West-Duitsland komen regelmatig 
claimbrieven binnen, waarin de verantwoordelijkheid wordt 
opgeëist voor de acties. De brieven zijn afkomstig van 
verschillende groeperingen. zoals: 
Kroatische Revolution, Bewaffnete 
Geheimorganisation/Exekution Gruppe, Rote Zore, RAF, 
Revolutionäre Zelle, Front z:ur befreiung Europas von 
Amerikanlsche Besetzung. 
Onder de West-Duitse jeugd groeit een anti-Amerikaanse geest, 
hetgeen ook tot uitdrukking kwam tijdens het bezoek van de 
Amerikaanse minister aan West·Berlijn. De genoemde 
groeperin,gen trachten van deze 'nieuwe geest' gebruik te 
maken. 
Van de RAF is het bekend, dat zij Amerika afschildert als de 
boosdoener en de NAVO beschouwt als het symbool van het 
Amerikaanse kolonialisme in West-Europa. Reeds in 1979 
maakte de RAF plannen voor een nieuw terreuroffensief tegen 
Amerika en Amerikaanse instellingen, hetgeen bleek uit 
plannen die in een conspiratieve woning te Heidelberg werden 
aangetroffen. 
Vanaf begin januari 1981 tot op heden werden in de BRD de 
volgende aanslagen en demonstraties contra Amerikaanse 
doelen gepleegd: 

cltJim: 

2-2-t981 Budingen -bom aangetroffen in 2 Amerikaanse 
helicopters. 

2-2-1981 Bremen 

3-2-1981 Berlijn 

8-2-1981 Bambarg 

2t-2-1981 München 

2-3-1981 Frankfurt 

-demo bij kerOI;entrale. 

- bom, in een tas verborgen; 
in de fabriek aangetroffen weer turbines 
voor kerncentrale worden gemaakt. 

- sabot898 op vliegveld van \JS-Ieger. 
-aanslag op R.:lio Vrij Europa. 

-poging tot brandstichting 2 per
sonen auto's U$-leger. 

Kroatische Revolution, Bewaffnete Geheimorganisetlon/ 
Ex:ekuttons Gruppe. 
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datum: pluts: object: cllllm: 

24-2-1981 Karnwestheim - unslag Us-leger. Komitea für Manschenred'lte in Lateinamerika. 

6-J.1981 Hannover -poging tot brandstichting in de Rota Zora. 
bibliotheek Amerikahaus. 

3().3·1981 Frankfurt -aanslag op personeelsbureau van 
Amerikaans leger. 

14·3-1981 Bremen -demonstratie. 
29·3·1981 Giessen -Aanslag gebouw van Us-leger. claimbriewn (anoniem). 

27·3·1981 Karlsruhe - stenengooien naar Ameri kanischen 
offiziencl ub. 

4-4·1981 Bonn - demonstratie naar aanleiding van 
Nucleair planninggroup van NAVO. 

9·4-1981 Frankfurt -molotov-cocktails op gebouw van claimbrief: op muur Tod dem US·imperialismus RAF; 
mil.-pot.; 
brandstichting legervoertuig. 

12-4·1981 Berlijn -bom in prulleblik aangetroffen claimbrief {anoniem). 
in Amerikaanae bibliotheek. 

13·4·1981 Hannover -trein van Amerikaans leger 
tot stoppen gebracht. 

16-4·1981 Wiesbaden -tijdbom Bangetroffen in de US. 
kazerne. 

16-4-1981 Wiesbaden -poging tot aanslag op US· 
community center. 

13·4·1981 Düsseldorf -aanslag Amerikaanse internationale claimbrief getekend door RAF. 
school. 

16-5-1981 Winzenhofen -poging tot doodslag op US.Ieger· 
personeel. 

19-5-1981 Markderf -aanslag op een bedrijf dat robot-
armen maakt voor het verwerken 
van radioactief materiaal. 

25-5-1981 München - demonstratie voor stadhuis. 

25-5-1981 Frankfurt - aanslag op Us-kantine claimbrief van RZ. 

1HH981 Wahrendahl -brandstichting gebouw van US-
leg~tr. 

25-7-1981 Kalkar - demonstratie rond de in aanbouw 
zijnde snelle kweekreactor. 

26-7-1981 Rees -blokkade op de brug bij Rees, 
ligt ten noorden van Kal kar. 

28·7·1981 München - aanslag op redacteur van 
Roemeenstalige programma van Radio 
Vrij Europa. 

31·8-1981 Ramstein -aanslag op US.basis. daimbrief RAF. 

1-11-1981 Frankfurt -aanslag op US-basis. 

1-9·1981 Frankfurt - aansleg op gebouw van SPD, claimbrief {anoniem). 
SPO gaf steun aan NAVO-raket-
plannen. 

1-9-1981 Wiesbaden -auto's van US-militairen in brand 
gestoken. 

9-9·1981 Sennelagen -poging tot brandstichting personen-
auto US-leger. 

13-9·1981 Frankfurt - moloto\1-cocktail naar de woning claimbrief (anoniem). 
us-consul. 

15-9·1981 Heidelberg -aanslag op Amerikaanse generaal claim RAF. 
Kroesen. 

1E·9·1981 Rhein-Main 2 bommen Bl!lngetroffen langs de clalmbrlef: Tod dam US-imperialismus. 
spoorlijn, waar de bevoorradingstrein 
voor da Amerikaanse luchtmachtbasis 
rijdt. 

15-9-1981 Rhein-Main -mislukte aanslag op Us-generaal. 

1-1-1982 Worms - Îl'\braak hu is Var\ U5-generaal. claimbrief (anoniem). 

29+1981 Bremen -stenen en zuur gegooid naar huis 
van U5-soldaten. 

18-3-1982 Berlijn -aanslag op Amerika-haus. Front zur befreiung Europas von Amerlkanische 
besetzung. 

7-4-1982 Berlijn - amerikanlsche Gedenkbibliothek. RZ. 

12-4-1982 Offenbach - Us-c:tepot en auto's. 
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Oe orde- en veiligheidsbeambten die zich op de verschillende 
verdiepingen van het gebouw bevonden, werden overmeesterd, 
waarna zij springladingen aanbrachten in het gebouw. 
Volgens de Spaanse springstofdeskundigen werden de volgende 
springstofladingen, die uit industriêle springstof Goma 2 waren 
samengesteld, aangebracht; 
- 20 kilogram op het souterrain-
- 2 x 30 kilogram op de 3e verdieping-
- 2 x 30 kilogram op de 4e verdieping- en 
- 30 kilogram op de 5e verdieping van het gebouw, alla 
ladingen werden gelijktijdig ontstoken. 
Ten gevolge van de explosies, die gelijktijdig te 3.34 uur 
plaatsvonden, werden genoemde verdiepingen volledig 
verwoest, terwijl het telefoonverkeer in Madrid en vanuit 
Madrid met de buitenwereld grotendeels werd ontwricht. De 
aangerichte schade wordt geschat op één miljard pesetas. 
Doordat de terroristen de veiligheidsbeambten en het 
dienstdoende bedrijfspersoneel opdroegen het gebouw binnen 
vijf minuten te verlaten, werd geen van hen gewond; wel 
werden vijf andere personen licht gewond. 
De bomaanslag op de telefooncentrale wordt toegeschreven 
aan de Baskische terroristische organisatie, de ETA-Mi1itar. 
Hoewel er geen voldoende aanwijzingen zijn wordt in 
politiekringen de mogelijkheid niet uitgesloten dat de illegale 
.::ommand~enheid in Madrid door de terrorist 

('Apala') werd geleid. 

•de. 
Op 18-4·1982 omstreeks 23.50 uurwerden twee handgranaten 
geworpen op het terrein van de kazerne van de Guardia Civil in 
Eibar (provincie GuipUzcoa), waarna de kazerne met 
machinepistolen werd beschoten. 
Oe granaten kwamen op de centrale binnenplaats van de 
kazerne tot ontploffing. Niemand van het aldaar aanwezige 
politiepersoneel werd gewond. 
Wel werd een 20-jarige jongen gewond door een kogel die in 
zijn woning aan deCalle Pedro Galdós binnendrong. 
Op de plaats des misdrijfs werden granaatsplinters en hulzen 
van het kaliber 9 mm parabellum merk 'SF' aangetroffen. 
Oe politie vermoedt dat de terroristen de handgranaten gegooid 
hebben vanaf een hoger gelegen gedeene van het huizenblok 
nabij de kazerne en zoekt momenteel naar een personenauto 
merk Simca. die enkele uren voor de overval werd ontvreemd 
in Placencia (provincie GuiJ)Uzcoa) en mogelijk door de 
terroristen gebruilet was. 
Andere bronnen wisten te melden dat de terroristen vanuit een 
auto de handgranaten naar de kazerne gooiden en deze 
vervolgens met machinepistolen beschoten. 
?ok deze .overval komt volgens de politie op naam van de 
"easkische afscheidingsbeweging ETA. 
(dossier 23.0./1.38) 

2. Inbeslagneming van vuurwapens en munitie van leden van 
de ETA po/itico·militar in Frans Baskenland in de periode van 
26 tot 30-4-1982 
In de periode van 26 tot 30-4-1982 ging de Franse politie over 
tot operaties contra de Baskische afscheidingsbeweging ETA 
politico~militar in Frans Baskenland. 
Tijdens deze operaties werden 20 personen aangehouden, 
terwijl in de loop van de verrichte onderzoeken in de woningen 
van militanten van de ETA politico-militar de volgende 
vuurwapens in beslag werden ~enomen. 
- 1 raketwerper type RPG-7 van Russisch fabrikaat waarvan het 
nummer is afgevijld: 
- 1 automaliach pistool merk VZOR nr. 174773 met 2 
patroonhouders; 
- 1 automatisch pistool merk Herstal nr. 38551 kaliber 9 mm 
mat patroonhouder nr. 4881; 
- 1 automatisch pistool, kleur grijs. kaliber 9 mm, merk Herstal 
nr. 55287 mat patroonhouder nr. 5806; 
- 1 revolver Taurus '38 Special nr. 1027698, van Braziliaans 
fabrikaat; 
- 1 revolver merk Grosman model 323 nr. 280011168, type 
jachthagelpistool; 
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- 1 pistool-mitrailleur merk Beretta, nummer afgevijld, en twee 
houders; 
- 1 pistool-mitrailleur MAT 49 nr. C 24418 met bijbehorende 
patroonhouder; 
- 1 pistool-mitrailleur STEN rir. 981834 SECO met bijbehorende 
patroonhouder; 
- 1 pistool-mitrailleur type MP40 AYF, voorzien van he1 
nummer 8174 K CNO op helachterste deel en het nummer 3531 
op de loop en een bijbehorende patroonhouder nr. 38 U 40; 
- 1 pistool-mitrailleur ARM JAGER modelAP 74 van Italiaans 
fabrikaat nr. 15689, niet voorzien van een patroonhouder; 
- 1 jachthagelgeweer merk Re mington Wingmaster model870 
nr. T I 42324 V; 
- 1 bestormingsgeweer Col! AR 15 kaliber 222 model SP 
1.33ER SP 48332 met twee pa\roonhouders; 
- 1 verrekijker met bijbehorend etut, niet voorzien van nummer 
en merk; 
- 7 patroonhouders bestemd voor automatisch-pistoolmitrailleur 
kaliber 9 mm, van 3 patroonhouders is het nummer bekend, 
t.w. nrs. 5912.4642 en 2152; 
- 4 houders voor 9 mm patronen, nummers 1914. 1431, 6217; 
de overige houder is nummerloos. 
- 9 patroonhouders voor 7 ,6S mm patronen en 
- een grote hoeveelheid munitie van uiteenlopende kalibers en 
verschillend fabrikaat. 
Over de herkomst van de in beslag genomen vuurwapens en 
munitie, die in Nederland niet gesignaleerd staan. tast men nog 
in het duister. 
(dossier 23.0./7.4} 

D. Iers terrorisme 

1. Terroristische Bimslagen in Noord-Ierland 
Op 20-4·1982 brachten onbekenden bommen tot ontploffing in 
de vier Noordierse steden Londonderry, Strabane, Bessbrook 
en Ballymena, waarbij verschillende personen gewond raakten. 
De bommen ontploften ongeveer op hetzelfde moment en 
waren verborgen in geparkeerde auto's. 
Voorafgaande aan de aanslagen deden de daders een 
waarschuwing uitgaan. 
Ton gevolge van de explosies ontstond er ook aanzienlijke 
materiêle schade. · 
De aanslagen zijn mogelijk reacties op de dood van de 11·jarige 
jongen • die op 16-4-1982 des avonds in de 
katholieke wijk Bogside in Londonderry door een plastickogel 
van de veiligheidstroepen werd getroffen en aan de opgelopen 
varwondingen overleed. 
Oe Britse veiligheidsautoriteiten verwachtten toch een escalatie 
von het gewelddadig conflict in Noord-Ierland vanwege de 
herdenking van de sterfdag van 
Zoals bekend stierf op 5·5·1981 •an de gevolgen 
van een hongerstaking en werd later in het jaar nog gevolgd 
door de dood van acht andere gedetineerde Ierse terroristen. 
Door deze, tot dusverre grootste, collectieve hongerstaking van 
Ierse gevangenen wilden zij voor de leden van de terroristische 
organisaties PIRA en INLA de "politieke status' afdwingen. 
Deze eis die onder andere de erkenning als krijgsgevangene 
inhield, kon wegens de onbuigzame houding van de Britse 
regering niet slagen. Na interventie door familieleden gaven zij 
de h engerstaking op. 
In Noord-Ierland en ook in het buitenland vonden op 5·5·1982 
solidariteitsbetogingen plaats om het feit te herdenken dat 
precies een jaargeleden Bobby Sands overleed. Oe manifestaties 
hadden een rustig verloop. 
(dossier 22.1./20.2) 

E. Arebioch terrorisme 

1. Moord op de technische medewerker vsn de Franse 
Amb6ssade te Beiroet en zijn echtgenote d.d. 
15-4·1982 
Op 15-4-1982 werden in de nacht de 28-jarige en 
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3. Protestac:ties in BRD tegen Amerilulanae El Selvador politiek 
{zie ook JB.T. 82-G4 Bd A-2). 
In de BRD worden af geruime tijd protest-demonstraties 
gehouden tegen het door de Amerikanen gevoerde beleid in 
Midden-Amerika. 
De trend, waarbij de acties, zich voornamelijk richten tegen de 
door de Amerikanen gevoerde politiek In El Salvador, heeft zich 
ook in de tweede helft van maart voortgezet. 
In verscheidene grote steden vonden, voor een deel uit de hand 
gelopen, demonstraties plaats: 
- 27-3-1982 in Bremen met 4000 deelnemers, 
- 27·3·1982 in Berlijn met6000deelnemers, 
- 27-3-1982 in Hamburg met 1600 deelnemers, 
- 27-3-1982 in Freiburg met 2000 deelnemers, 
- 28-3-1982 in Stuttgart met 1300 deelnemers. 
In Berlijn, Bremen en Stuttgart werden verscheidene personen 
aangehouden. 
De demonstraties werden o.a. door de DKP, SDAJ, de !KP 
(Internationale Kommunisrische Parteli en Turkse organisaties 
zoals Sirlik Yolu-Cephe I Weg van de Eenheieli en Devrimci Vol 
(Revolutionaire Weg) geïnitieerd en ondersteund. 
Tussen 27 en 29-3-1982 werd er door onbekenden ingebroken 
in een winkel- en opslagruimte van een le\lensmiddelenbedrijf 
.in Göttingen. 
Met rode verf werden er leuzen met betrekking tot El Salvador 
op de muren gespoten en werd ongeveer 45 kg, koffie ontvreemd. 
In achtergelaten kopieön van een verklaring wordt o.a. 
uiteengezet dat 'Het U5-regime niet rerugschrikt voor 
volkeren-moord, eerst in Vietnam en nu in El Sslvsdor. Wij 
willen onrust in jullie vreedmme•chterland brt11ngen'. 
Het schrijven was ondertekend met 'Freizelt 81'. 
In Oldenburg werd op 29-3-1982 een poging tot brandstichting 
gepleegd in een vestiging van de Duitse Coca-Cola Gmbh. 
In een achtergelaten ciS~imbrief verklaart een nog niet eerder 
naS~r voren gekomen 'Scnwerzrote Frühlingsputzbrigade' di!lt 
het US-concern 'de vrijtleidsstrijd van het volk van El Salvador 
verstikt'. 
In Freiburg hebben op 26-3·1982 tlen vermomde personen 
tijdelijk het Amerika-Haus bezet gehouden. 
ldentitèit van de tien vermomde personen kon niet wordan 
vastgesteld. 
In Karlsruhe werd op 3o-3-1982 een Midden-Amerika Comite 
opgericht. 
Doelstelling: Informatie verstrekken over en ondersteuning van 
de bevrijdingsstrijd in Midden-Amerika, voorlichting geven 
over de rol van het BRO Imperialisme in Midden-Amerika en de 
voorbereiding van een 'aangepaste ontvangst' van president 
Reagan. 
·(De Amerikaanse presidentzal op 9-6-1982 het West-Duitse 
parlement toespreken). 

Freireit81 
De organisatie 'Frt11izeit 81' bestaat sedert begin 1981 in en 
rondom München. Het gaat om een groepering van Punks, 
Spontis, leden van politiek georiënteerde woongemeenschappen 
en personen, die zich als uitgatredenen van de maatschappij 
bestempelen. 
Leden van Freizeit 81 hebben in 1981, voornamelijk in het 
gebled in en rondom München, talrijke politiek gemotiveerde 
vernielingen, brandstichtingen en bomaanslagen gepleegd. 
(dossier 21.0)49.1). 

4. Rechtsextremlsme. 

a. Poging tot afpersing door 'Aktionsgruppe Alben LfiO 
Schlageter'. 
Tussen januari en maart 1982 werden tot nu toe door 
bouwondernemingen, brouwerijen, kranten en andere zakelijke 
ondernemingen in Stuttgart en Esslingen, 39 brieven ontvangen 
waarin de bedrijven de oorlog wordt verklaard, wanneer niet 
alle buitenlandse werknemers in leidinggevende posities 
worden ontslagen en door Duitsers vervangen worden. 
Onder bedreiging van aanslagen op directieleden en installaties 
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van de aangeschreven ondernemingen, eist de 'Aktionsgruppe' 
geldbedragen van 50.000 tot 100.000 DM. 
Om de betalingen te regelen zijn de briefschrijvers tot nu toe 
nog niet in kontakt getreden met de door hen aangeschreven 
betrokkenen. 
Ook zijn er tot op heden geen aanslagen gepleegd. 

maakte na de eerste wereldoorlog deel 
uit van een nationalistisch vrijkorps. 
Gedurende de bezetting van het Rhelnland door de Franse 
troepen werd hij op 26-5-1923 wagens sabotage door de 
Fransen standrechterlijk veroordeeld en g!fëxecuteerd. 
Door de nationaal-Ilocialisten wordt als een martelaar 
beschouwd. In zijn geboorteplaats Schönau/Schwarzwald 
vinden nog jaarlijks op zijn sterfdag, 26 mei, plechtigheden 
plaats waaraan voornamelijk rechtse extremisten deelnemen. 
In de jaren 1977-1979 manifesteerde een in Baden-Württemberg 
aglterende 'Kamptgruppe Schwarzwald' zich van tijd tot tijd als 
'Wehrsportgruppe Albert Leo Schlageter'. 
De groep stond toendertijd onder leiding van , 

1. die zich kort na deze periode 
aansloot bij de inmiddels verboden 'Wehrsportgruppe 

• en de momenteel niet meer bestaande 
'Wehrsportgruppe -Ausland' • 

Inschatting 
De chantagebrieven van de 'Aktionsgruppe Albert Leo 
Schlageter' kunnen op grond van hun opmaak, stijl en eisen 
toegeschreven worden aan personen uit rechtsextremistische 
kringen. 
Ondanks het groot aantal dreigbrieven is er van een 
daadwerkelijke dreiging nog niets gebleken. 
Met de aktie zal men vermoedelijk in eerste instantie een 
propagandistisch effect beogen. 
(dossier 3.0./4.25). 

b. Vriendin van . ~ op 
vrije voeten. 
Na zeven maanden voorarrest is de 34 jarige 

vriendin van de ultra-rechtse 
georienteerde leider van de inmiddels verboden 
'Wehrsportgruppe ' , op vrije 
voeten gesteld. 

was aangehouden op aanklacht van 
medeplichtigheid aan de moord, op de joodse uitgever 

en diens levensgezellin op 19·12-1980 in 
Erlangen. 
Het belangrijkste bewijs dat tegen haar kan worden aangevoerd 
is, haar bril, die in de nabijheid van de slachtoffers werd 
aangetroffen. 
Tot de datum van het proces kan zij in vrijheid bij haar ouders 
verblijven. 
Voor haar aandeel in de moord kan zij, indien de zaak wordt 
bewezen, veroordeeld worden tot maximaal20 jaar 
gevangenisstraf. (Zie J.B.T. nr. 81-02, Btl. A) 
(dossier 21.0./18.5). 

B Italiaans terrorisme 

Rode Brigades 

a. Ontvoerders van Generaal Dozier veroordeeld. 
Binnen twee maanden na de bevrijding van generaal is 
het Italiaanse justitiële apparaat er in geslaagd op 25-3-1982 het 
proces tegen de ontvoerders te voltooien. 
De rechtbank te Verona veroordeelde alle 17 beklaagden. 
De straffen varieerden van 2 tot 27 jaren gevangenisstraf. 
Alle gedaagden werden schuldig bevonden aan de ontvoering, 
maar de strafmaat hing grotendeels af van de medewerking die 
de brigadisten bij het justitiële onderzoek hadden verleend. 
De straffen luiden als volgt: 
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Oe nog voortvluchtige brigadisten, die er van worden verdacht 
medeplichtig te zijn aan de kidnapping, werden, althans de 
meesten. tot 26 jaren gevangenisstraf veroordeeld. 
De reden waarom twee van hun zes maanden extra hebben 
gekregen is niet duidelijk. 

, de belangrijkste verdachte, verschafte de 
politie zoveer informatie, dat honderden personen verdacht van 
het lidmaatschap van de Rode Brig8des konden worden 
gearresteerd. 
Door deze medewerking viel zijn straf. ondanks het feit dat hij 
verdacht werd van 17 moorden, vrij laag uit. 

weigerde elke medewerking en ontving dan ook 
de zwaarste straf. 
Geheel volgens de gewoonte, hebben de Rode Brigades 
intussen vriend en vijand weer verrast met een nieuw 
communique waarin zij zichzeH bekritiseren, voor wat betreft de 

·-affaire, de politie beschuldigen van martelpraktijken en 
bedreigingen uiten tegen die brigadisten die samenwerken met 
de autoriteiten. 
Publikaties over de medewerking van gearresteerde terroristen 
met de autoriteiten hebben in het verleden geleld tot 
vergeldingsacties op familieleden van deze 'berouwvolle' 
activisten. 
Een voorbeeld hiervan is de ontvoering van, gevolgd door de 
moord op , de broer van de 'berouwvolle' terrorist 

ln het communiqué worden de leden van de Rode Brigades 
opgeroepen om zich voorlopig tactisch terug te trekken, het 
contact met de 'massa' te herstellen en binnen het proletariaat 
werkzaam te zijn, zowellegaal als illegaal om de kritiek op het 
Italiaanse establishment te radicaliseren. 
Ondertussen dient men tijd te nemen om de eenheid van de 
gehele revolutionaire beweging te versterken voor de 
toekomstige strijd. 
Het communigué is ondertekend met; 'Voor het communisme 
-De Rode Brigades voor de opbouw van de strijdbare 
communistische partij.' 
Als datum wordt 18-3-1982 vermeld. 

Inschatting. 
Het betreffende communiqué is opmerkelijk verschillend van de 
voorgaande en moeilijk in te schatten. 
De voorlopige analyse van het document, voorzover dit als 
authentiek beschouwd kan worden, geeft de crisis weer, waarin 
de Rode Brigades door de successen van de Italiaanse politie 
ziJn komen te verkeren. 
Het belangrijkste item is de tweedracht tussen de verscheidene 
kolonnes van de Rode Brigades over de kwestie van het 
internationaliseren van de operaties van de organisatie door de 
ontvoering van generaal Dozier en het verklaren van de oorlog 
aan de Nato. 
Het doen van een beroep op de leden tot herwaardering van de 
strategie van de Rode Brigades kan gezien worden als een 
poging tot het bereiken van de eenstemmigheid die nodig is 
om nieuwe operaties op touw te zetten. 
Gezien het feit dat de Rode Brigades gewoonlijk hun 
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driegementen ten uitvoer brengen, kan er van worden uitgegaan 
dat er wraakacties ondernomen zullen worden op familieleden 
van 'berouwvolle' ex-collega's. 
(dossier 24.0./10.30.) 

C Spaans t1rrortsme 

1. Terroristische aanslagen door de ETA. 
Op 15-4·1982 kondigde de militaire vleugel van de Baskische 
terroristische organisatie ETA een nieuw offensief aan, met 
gebruik van zware wapens tegen de Spaanse veiligheidstfoepen 
en politie, als zij niet binnen een maand Baskenland zouden 
hebben verlaten. 
Sedert 1 !5-4-1982 werden door de ETA de volgende aanslagen 
gepleegd: 
a. mislukte aanslag op een autobusje waarin zich tien officieren 
van het Spaanse leger bevonden, op 16-4-1982 in Barcelona 
middels het afvuren van een granaat van het type RPG-7. Oe 
granaat miste het busje en kwam terecht in een flat zonder te 
exploderen; 
b. aanslag op een pantservoertuig van de nationale politie in 
Pamplona (provincie Navarra) op 17-4-1982 door middel van 
het afvuren van een RPG-7 granaat, waarbij één dode en zes 
gewonden vielen; 
c. aanslag op de kazernes van de Guardia Civil in lntxaurrondo ' 
(San Sebastián), La Salva en Algorta (beide in de omgeving van 
Bilbao), op 17-4-1982, waarbij één politieman zwaarwerd 
gewond; 
d. bomaanslag op het gebouw van de 'Compania Telefónica 
Naciona1 de Espafla' in Madrid, op 18-4-1982 middels het 
binnendringen van het gebouw door vijf tn politieuniform 
gestoken terroristen, die vervolgens op drie verdiepingen en in 
de kelder van het gebouw ongeveer 170 kilogram explosieven 
van het soort Gom a 2 aanbrachten en deze vervolgens tot 
ontploffing brachten waarbij aanzienlijke schade werd 
veroorzaakt en een 
e. aanslag op een kazerne van de Guard ia Civil in Eibar (provincie 
Guipûzcoa} op 18-4-1982 middels het gooien van twee 
handgranaten en het schieten met machinepistolen. 
De minister van Binnenlandse Zaken, , noemde de 
aanslagen een geconcentreerde campagne van 40 tot 50 
militanten van de ETA en drong er bij het publiek op aan de 
politie te helpen. Alle provincie-gouverneurs kregen opdracht 
paraat te zijn en de hele dag op hun bureaus te blijven. 

edb. 
Op 17-4-1982 omstreeks 3.00 uur werd een pantservoertuig van 
de Spaanse nationale politie bij het passeren van een brug in 
Pamplona (provincie Navarra) met een granaatwerper van het • 
type RPG-7 beschoten. 
Het voertuig werd aan de voorzijde getroffen, waarbij de 
bestuurder gedood werd en de overige zes bemanningsleden 
gewond raakten. 
Oe terroristen namen vervolgens de vlucht en lieten een 
granaatwerper met één granaat, één geweergranaat, twee 
machinepistolen merk 'manufactured nationales d'armes de 
Tulle' moetel 1949, één Browning-pistool kaliber 9 mm. 
parabellum, één (be)stormingsgeweer merk 'Cetme' met een 
laadinstallatie voor granaatwerpers, één handgranaat type 
'Eta', een laadinstallatie (patroonhouder) voor geweer- en 
pistoolpatronen van het kaliber 7,65 en 9 mm, parabellum merk 
'SF', achter. 
Bij alle wapens waren de fabrieksnummers onherkenbaar 
gemaakt. 
Volgens de politie behoren de terroristen tot de Baskische 
afscheidingsbeweging E(uskadi) T(a) A(skatasuna). 

add. 
Op 18-4-1982 omstreeks 3.00 uur verschaften vijf personen van 
ongeveer 30 jaar zich de toegang tot het gebouw van de 
'Compania Telefónica Nacional de Esparia', gelegen aan de 
Calle Rio5 Rosasin Madrid-Noord. waar zij- gekleed in een 
politieuniform -zich uitgaven voor politieambtenaren. 
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