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In Spanje is de moord met verbijstering ontvangen en wordt 
gezien els een directe provocatie tegen de democratie en de 
vorming van een socialistische regering. 
Ook de leiders van Spanje reegeerden onmiddellijk na het 
bekend worden van de moord: Koning Juan Carlos, de voorzlner 
van de Chefs van Staven, Genoraal en de 
demissionaire premier Calvo Sotelo arriveerden direct na de 
moord bil hetzie«enhuia, waarheen de zwaar gewonde chauffeur 
en het 5toffelljk overschot van de generaal waren overgebracht. 
Ca Ivo Sotelo zei bij die gelegenheid 'Dit is niet alleen een 
aansleg op de strijdkrachten, maar op het hele Speanoe volk 
del zojuist via de stembus een vrije keuze heeft kunnen maken'. 
Na een drie kwartier du(ende spoedvergadering van de koning, 
Calvo Sotelo, generaal en de socialistische 
lalder , werd in een communiquë 
bekendgemaakt dat de koning zijn bewondering had geuit voor 
de discipline en de opofferingsgezindheld van de Spaanse 
strijdkrachten. die zich door deze nieuwe gevoelige sleg niet 
hadden laten verleiden tot onbeheerll optreden. 

. gaf als commentaar: 'De terroristen wilden 
kennelijk tegelijkertijd do hoop vermoorden van een volk dat bij 
herhaling heeft getoond dat het in vrijheid wil leven'. 
'Als het de bedoeling was van de tencristen om de nieuwe 
politieke meerderhelduitte dagen, dan kan Ik henonmiddellijk 
antwoorden dat wij alle middelen zullen gebruiken weerover 
een democratioche staat beschikt, om de plaeg ven het terrorisme 
uit te roeien. Wij zullen de veiligheidsmaatregelen uitbreiden en 
de middelen van de polltie om het terrorisme te bestrijden, 
technisch op een hoger plan brengen'. 
(dossier 23.01!.44} 

I( 

z. 'Splanse terrorimrtleider 
doodgé$Chotefl te 8MCBIOfiB op 5-12-1982 
In de ochtend van zondag, 5-12·1982, werd de leider van de 
extreem-linkse terreurorganisatie GRAPO I' Grupode ResipBncia 
Anti-fascistl Primerode Octubre'), genaamd 

) doodgeschoten door agenten van de Spaanse 
anll-terreurbtlgade, toen hij in Barcelona een melkwinkel 
uitkwem en direct daarna een vuurgevech~ aanging met 
agenten van genoemde brigade, toen deze hem wilden 
aanhouden. 

werd daarbij door tal van kogels getroffen en 
overleed ter plaat88. 
Hij bleek In hei bezit van een pistool ven het merk 'Star' kaliber 
9mm. 
Dit pistool wat destijds ontvreemd VIJn een beambte van de 
stadspolitie te Za ragoza. 
Op , die sedert de vorige -k door agenten werd 
geschaduwd, werden valse papleren op naam van 
· , aangetroffen. 

werd in 1978 gearresteerd en terzake moord 
op een legerkapitein en vardacht van deelneming aan de 
moord op twee legergeneraals, veroordeeld tot 37 jaar 
gevangenisllraf. In december 1979 wilt hij met 'lier belangrijke 
GRAPO-leden te ontsnappen uit de gevangenis van Za mor a. 
Van deze vier zijn inmiddels twee bij wurgtvechten mat de 
politie gedood en de andere twee weer gevangen genomen. 

} 
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Vanaf dat tijdstipzenede enti-terreurbrigade een grootocheepse 
zoekactie op touw det resulteerde in de uitachakeling van 
zestien GRAPO-leden in dealgelopen jaren, van wie er meerderen 
op dezelfde wijze als om hetleven kwamen. 
Sedert anderhalf jaar gold , die beschouwd werd als de 
belangrijkste overgebleven leider van do Grapo-c(lmmando's 
als één van de meest gezochte terroristen in Spanje, afgezien 
van de topmennen van de Baskische terreurorganisatie ETA 
GRAPO 
Oe Grapo is een extreem-linkse stedsguerrlllaorganlsatle en 
werd gevormd op 1 oktober 1975, ruim anderhalve maand voor 
de dood van generaal Franco. 
Officieel ontstond de Grapo- als gewapende arm van een 
llalinistische afsplitsing- uit de Pfartldol C(omunistal de 
E(spalia). 
De daarop volgende Ideologische ontwikkeling Is duister; eerst 
voerde de Grapo een maoïstische propaganda, maar later sloeg 
die om in een onwrikbere pro-Moskoulijn. 
Vasl$taat dat de Grepo betrekkingen onderhield met 
anarchistische groeperingen, en dat ze langsdieweg gelnflltreerd 
werd door de agenten van generaal Franco's voormalige 
politieke politie. 
In de afgelopen jaren hebben activisten van de Grapo enkele 
belangrijke generaals en andere vooraanstaande 
persoonlijkheden ontvoerd en ruim dertig officieren en 
politiemannen vermoord. Volgens recente -klaring van de 
Spaanse anti-terreurbrigade zou deze orgc.niaatie thans nog 
hoogstens tien tot twaalf activisten tellen. 
Met de dood van ken normalerwijze verwacht 
worden dat de overgebleven Grapo.-activlsten de nieuwe 
Spaanse regering weinig last meer zullen bezorgen, daar de 
resterende leden door de Spaanse anti-terreu rbtigede worden 
omschreven als derderangs figuren zonder training en met 
povere bewapening. Bovendien geniet deze organisatie- in 
tegenstellint tot ETA Militar bij bepaalde sectoren in het 
Baskenland- geen enkele llaun vanuit de bevolking. 
(dossier 230./6.3.} 
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A Alttiet In verband met de triiMPOrten ven l'lldiOektlel afval 
Eind augustus 1982 zouden een aantal transporten van 
radioektief afval plaatsvinden van het ECN te Petten naar de 
Marinehaven te Den Helder. Het afval ~lgeno in 
een schip worden geladen en in de AllflitlscheOcltfaiJ.'?!It" 
± 700 km van de Spaanse kust worde 
Diverse aktlegroepen, verenigd onder 
Beweging', hadden laten weten dat zij ~oberen deze 
transporten te verhinderen door demonstraties, wegblokkades 
e.d. In de eerste weken van augustus werd bekend dat een 
aantal aktievoerders verder wilden gaan dan geweldloze 
demonstraties; inllclltingen warden ontvangen dat men zelfs 
niet zou terugdeinzen om o.a. molotov--coektails in te zetten 
tegen de transporten en tegen de M.E. Om een mogelijke 
daaruit voortvloeiende escalatie van geweld te voorkomen, 
werd besloten te tranoporten te vervroegen en deze op 19 
augustuite doen aanvangen. 
De aktievoerders zijn door dit besluit volkomen verrast; de 
demonstraties en blokkades tijdens hat transport bieven 
beperkt In aantal en in slechts enkele gevallen was het 
noodzakelijk dat de M.E. gewald behoefde toe te passen. 
Binnen enkele dagen, veel korter dan aanvankelijk was gepland, 
wss al het te dumpen afval van Penen naar Den Helder 
overgebracht. Naast het vervroagde tijdstip van de transporten, 
vormde ook de snelheid, waarmee deze werden uitgevoerd, 
voor vele aktievoerders "" bron van frustraties. Veel plannen, 
welke door de aktievoerders waren gemaakt konden niet 
worden uitgevoerd door het niettijdig beschikbaar zijn van 
voldoende damonltraRten en/of materieel. 
Voor een aantal personen zijn deze frustraties kennelijk dermate 
groot geweest, dat zij besloten alelies uil te voeren tegen 
personen, inatelllngen en bedrijven die bij de transporten 
betrokken waren. Enkele van deze aktles droegen een min of 
meer iudlek karakter, andere aktles daarentegen overschreden 
duidelijk het democratisch recht tot protest en resulteerden in 
een aantal gevallen in aanzienlijke schades. 
Het is niet duidelijk of de diverse ekties vanuit één punt werden 
gecoördineerd ol dat deze sponteen werden opgezet door een 
wellicht beperkt aantaltot gewelddaden neigende 
'sympatisanten' van de AntiKernenergie Beweging. 
Wel is opvallend dat bij bekladdingen van gebouwen, etc, in 
qua afstand uiteenliggende plaatsen en ook in claims, dezelfde 
leuzen werden a a ngetrolfen. 
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Overlicht van de gepleegde airties na het belindigen van de 
uansporten 

21-8-1982, 

z:H-82 

23-8-82 

24-8-82 

27-8-82 

27-8-82 

'1:11211-8-SZ 

28-8-82 

28-8-82 

Door ongeveer 14 aktievoerders van do AKB 
lloronlngen werd een aantal vaten met chemisch 
latval gedeponeerd op hat erf van de in Opainde 
woonachtige !toenmalige) Staatsleeretaris van 
Milleuzaken, mevr. I. Lamber&-Hacquebard. 

llij het Haarlemse transportbedrijf 'Van Santen 
Transport' werden in de nachtelijke uren, door 
leden van de actiegroep 'Stop Dumping 83', in 
totaal 27 banden van aldaar geparkeerde 
vrachtauto's lek gestoken. 

Op het terrein van de 'Rederij Wagen borg' te 
Delfzijl (eigenaar van de dumpachepen Rijn- en 
Scheldeborg) werd met verf een aantal objecten 
besmeuro. 

In Den Haag werd de voorgevel van het ECN 
Hoofdkantoor beklad. Bij deze actie -rden tevens 
eieren en lijm In de brievenbus gedeponeerd. 

Bezetting kantoor van de 'Rederij Wagenberg' in 
Ronerdam door leden van de mllieu-organloatie 
'G reenpeece'. 

Bezening van het Nederlands consulaat In Las 
Palmes ISpanje) door 30 Spaanse mllleuaktivlsten, 
uit protest tegen de dumpingen van redioactief 
afval in zee. 

In de nachtelijke uren werd het kantoorgebouw 
van het Transportbedrijf 'IJmond Transport' in 
Beverwijk bekled met de leuzen 'GHn dumping 83' 
en 'Medeplichtig'. Door de brievenbus werden 
eieren en vissen naar binnen gewerkt. 

Op een druk winkelplein in Amersfoott werd een 
stinkend aquarium met dode vissen neergezet. 
Tevens werd er een demonstratieve !lptocht 
gehouden. 

In de plaat:len Lauwersoog en Holwerd. vanwear 
veerboten vartrekken near raopectlevelljk Ameland 
en Schiermonnikoog, werden pamfletten varspreid 
door de Boslagroep tegen Komenerg ie, gericht 
tegen de 'Rederij Wagen borg', eigenaar van de 
veerboten. Bij dit pamflet was het stemadvies 
v6ór de linkee partijen van het IKV gevoegd. 
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29-U2 

30-8-82 

30-8-112 

30131-8-82 

31-8-82 

31-8-82 

31-8-82 

3-9-82 

3-9-82 

3-9-82 

415-9-82 

Werden zgn. gifvaten gedeponeerd bij het 
Elektriciteitsbedrijf Groningen-Orente. (EGO). 

Bezetting van een gebouwvan de Rijks Geologische 
Dienst in Haarlem door ca. 80 vrouwen van de 
aktiegroep 'De Boze Zeemeermin'. 

Blokkade van treinrails dooraktivisten in Zeebrugge 
(België). dit omdat treinen geladen met kernafval 
in Zeebrugge werden overgeladen in een 
dumpschip. Deze blokkade duurde een kwartier, 
waarbij een trein tol stoppen werd gadwongen. 
Na deze aktie werd de hal van de Nederlandse 
Ambassade in Brussel bezet. Een eis die de 
bezetters stalden was dat de !toenmalige) 
Nederlandse Staatssecretaris van Mllleuzaken, 
mevr. I. LAMBERS-HACQUEBARD. de vergunning 
voor het dumpen van Belgisch en Zwitsers afval 
middels Nederlandse schepen zou intrekken. 

Inbraak bij het hoofdkantoor van de Rederij 
Wagenborg. Met verf, lijm en een alblftmiddel 
werden voor circa I 200000 schade aangericht aan 
computers, terminals, telexapparaten. 
schrijfmachines e.d. Op de vloer van het bedrijf 
werd de leus 'STOP DUMPING 83' gespoten. 

Deze dag werd door aktievoerders uitgeroepen tot 
landelijke 'chaos-dag•. In Amsterdam werd door 
ongeveer 800 mensen gademonstreerd tegen het 
storten van radioactief afval in zee. · 

Telefonische bedrelging gericht aan de directeur 
van de rederij Wagenborg Scheepvaart B.V.' 
Onbekende beller deelde mee dat er een bom was 
geplaatst bij het kantoor van de rederij In Delfzijl. 
(8/eek een loze bommeldirtg). 

De echtgenote van een der reder& van de firma 
Wagenborg ontving een telefoontje waarin een 
- naderhand vals gebleken -anonieme 
bommelding ward gedaan. 

Actievoerders bezetten de werkkamer van Mr. R. 
de WIT. Commissaris van de Koningin in de 
provincie Noord-Holland, waarbij geheime en 
vertrouwelijke stukken werden gefotografeerd 
zoals. notulen, draaiboeken. aktieplannen van de 
politie en een talex van de C.R.I. waarin genoemd 
de bedrijven welke betrokken waren bij het 
transport van radioactief afval, zowel over land als 
over water. Publicatie van deze teleK volgde o.a. in 
het Amsterdam&e activistenblad 'BLUF' nr. 34, van 
9·9-82, en in een bijlage van het boek 'Geen 
atoomafval in zee'. (Uitgeverij Lont, Amsterdam). 

Kwam op het hoofdbureau van politie te Delfzijl 
een bommetding binnen waarbij een man. die 2éi 
te spraken namens de Anti Kernenergie Beweging 
Doet Groningen, meedeelde dat er een bom 
geplaatet was in het Gemeentehuis. Een ingesteld 
onderzoek leverde niets op. 

Werd door een onbekende de leus. 'NEE, TEGEN 
DUMPING 83' Op de weg voor het Provinciehuis te 
Haarlem geschilderd. Eveneens werd verf tegen 
de voorgevel ven het gebouw gesmeten. 

Werden 5 bezinebommen geplaatst onder 
trekker/opleggercombinaties van hot 
'Transportbedrijf Boudesteljn' in Bewrwijk. Een 
van de bommen ontplofte niet; vier 1rekkers met 

Î 
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opleggers gingen door brand verloren. (Schade""· 
f500000). 
In 'BLUF' nr. 34 werd een gedetailleerde 
omschrijving gegeven van de bij deze aanslag 
gebruikte bommen. Deze actie werd geclaimd 
door de actiegroep 'GEEN DUMPING 83'. 

5/&-9·82 Het huis van de (toenmalige} Staatssecretaris, 
mevr. I. LAMBERS-HAQUEBARD. werd met 
verfbommen bestookt en met de leus 'DUMPING 
- OORLOG' beklad. Aktie werd geclaimd door de 
aktiegroep 'GEEN DUMPING 83'. Tevens werd die 
nacht een ruit Ingegooid bij het kantoor van 
de'Firme Genchart' in Rotterdam. Deze rederij is 
eigenaar van het schip do 'Marijke Smits' die in 
Zeebrugge. Belgisch en ZWitsQfs radioactief afval 
geladen had. Tevens werden vier medewerkers 
van Genehart telefonisch bedreigd. 

11112-9-82 Parnietten geplakt bij het transportbedrijf 'Nic 
Jonk' en op vrachtauto's van dit bedrijf te 
Purmerend. Affiches met leuzen: 'Geen atoomafval 
in zee', 'Besmet', 'Dank zij transport van Nic 
JONK'. 

Buiten bovengenoemde feiten werden dreigbrieven gestuurd 
aan bedrijven die hun medewaricing verleend hadden aan de 
ECN-transporten; als allenders van de dreigbrieven werden 
vermeld: 'Zwarte Roos', 'Zwarte Rat' en 'Biack Riot'. 
Het Gerechtelijk Laboratorium in Rijswijk heeft Inmiddels 
vaatgesteld dat de handschriften voorleemend op deze 
dreigbrieven met een aan zekerheid grenlende 
waarschijnlijk toebehoren aan één en dezelfde persoon. 
Deze persoon W8fd tot op heden niet geindentificeerd. 
in dit overzicht zijn de akties van de Greenpeace-schepen 
'SIRIUS' en 'CEDERLEA' en hun bemanning bij de afvalschepen 
'SCHELDEBORG'. 'RUNBORG' en de 'MARIJKE SMITS' en het 
in hechtenis nemenvan 3 Greenpeace-leden buiten beschouwing 
gelaten. 

Conclusie: 
Bij transporten Viln kernafval in voorgaande jaren vonden 
demonstraties en akties voornamelijk plaats in de perloden 
waarin deze transporten deadwerkelijk werden uitgevoerd. 
Bij het laatste transport waren de akties hoofdzakelijk gericht 
tegen personen, instellingen en bedrijven die voor de uitvoering 
van transporten waren aangetrokken en lag het tijdstip van de 
akties na het beéindlgen daarvan. 
Een belangrijke oorzaak van deze ontwikkeling moet zeker 
gezocht worden in het feit dat de transporten plaatsvonden op 
een vroeger tijdstip dan verwacht. waardoor door aktievoerders 
gemaakte plannen geen of slechts beperkt doorgang konden 
vinden. 
Daarnaast moet echter worden geconcludeerd dat de akties 
zoals dit jaar gevoerd, meer publiciteit en wellicht ook meer 
daadwerkelijk effect hebben gehad dan in voorgaande jaren. Dit 
uiteraard gezien vanuit het standpunt van de aktievoerders. 
Woordvoerders van enkele bedrijven die waren ingeschakeld 
bij het transport en nu het doelwit waren van akties. hebben in 
interviews met de pers laten doorschemeren dat zij -indien zij 
ln de toekomst opnieuw worden benaderd voor een dergelijk 
transport- enige aarzeling zouden moeten overwinnen alvorens 
een eventueel kontrakt aan te gaan. 
Gezien deze uitlatingen moet het niet uitgesloten worden 
geacht dat aktievoerders in de toekomst opnieuw bedrijven 
zullen 'aanpakken', in de verwachting dat indien bedrijven hun 
medewerkirtgaan de overheid weigeren, uit angst voor mogelijke 
represailles achteraf. er helemaal geen transporten kunnen 
plaatsvinden. 
{Dossier 70137.) 
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blijven van café's, dîscotheken en restaurants die door Britse 
militairen worden bezocht. 
Naar aanlelding van deze bomaanslag heeft de Britse minister 
van Binnenlandse Zaken het voorgenomen bezoek aan Londen 
van de twee afgevaardigden van de Sinn Fein, . en 

1, officieel verboden. 
Belde afgevaardigden hadden daartoe een uitnodiging 
ontvangen van de voorzitter van de City Council van Londen, 

_ t, die een voorstander is van snelle terugtrekking 
van de Britse troepen uil Noord-Ierland en beëindiging van de 
'koloniale toestand'. 
Livingstone behoort tot de extreem-linkse vleugel van de 
Labour-party. 
{Dossier 22.215) 

2. Aanstag op de Britse premier Margarer Thatcher d.d. 
30-11-1982 
Op 30-11-1982 ontplofte omstreeks 12.10 uur een bombriefin 
de Londense Downingstreet 10, de ambtswoning van premier 
Thatcher. 
Het pakketjeter grootte van 10 x 20 cm, afkomstig uit Lancashire 
(N.W.-Engeland). ontplofte op het bureau van de huismeester, 
die belast is met de controle op de binnenkomende post van de 

·lnister. Bij de ontploffing liep deze beambtelichte 
·andwonden op aan het gelaat. 

1.""iaim 
Oe bombrief bevatte een briefje waarin het' Animal Rights 
Militia' de verantwoordelijkheid voor de aanslag opeiste. 
Deze nog nooit in het openbeer getreden militante groepering. 
die vecht tegen de exploitatie '1/&n dieren, distantieert ziçh van 
het 'Dierenbevrijdingslront', dat haar afkeer van vivisectie uit 

a door middel van posten en demonstraties. 
Drie soortgeliîke bombrieven. eveneens afkomstig van het 
'Animal Rights Militia', verstuurd aan Legerhuisleden. konden 

• tijdig onschadelijk worden gemaakt. 
Een half uur na de ontploffing werd bij een lokaal redlostetien 
in Bellast de verantwoordelijkheld voor de aanslag anoniem 
opgeëist door het 'Ierse Nationalistische Bevrijdingsleger' 
(IN lAl. De politie hecht echter weinig waarde aan deze claim 
gezien de toegepaste werkwijze en de brieven die afkomstig 
zijn van het' Animal Rlghts Militia'. 
(dossier 22.0./30) 

3. Aanslag op polirir.-agenten in Bellast d.d. 1-12-1982 
Op 1-12-1982 werd een gepantserde politie-landrover in 
West..ftelfast door een Rus5isch rpg-7-pantserafweerwapen 
beschoten. Drie politie-agenten werden zwaar verwond. De 

Jtoriteiten. die belast zijn met het onderroek. nemen aan dat 
.et 'Provisionallrlsh Aepublican Army' (PIRA) verantwoordelijk 

is voor de aanslag. 
(dossier 22. 1.124.2) 

4. Aanslag op een voormalig lid v8n het 'Ulster Defence 
Regiments' (U.D.R.} in Belfnt d.d. 2-12-1982 
Op 2·12-1982 werd in Beltast de 50-jarige buschauffeur 

voor de ogen van een aantal dodelijk verschrikte 
kinderen in zijn schoolbus door een terrorist doodgeschoten. 
De moord gebeurde, toen • een voormalig lid ven het 
'Ulster Delenee Regiments' (UDRI even stopte om een paar 
kinderen uit te laten stappen. De dader wist met een auto te 
ontkomen. Aangenomen wordt, dat de PI RA verantwoordelijk is 
v-oor de aanslag. 
(dossier 22. 1./24.3) 

D. ITAUAANSTERROR$ME 
1. Vriendin van Rode Brigades terrorist PECI afgestr8ft 
Op 1-12-1982 werd in de zwaar bewaakte vrouwengevanganis 
te Voghera/ltalië de aldaar gedetineerde 

, lid van de terroristische 
Qroepering 'Brigate Rosse'f door mede-gevangenen 
overrompeld en gewurgd. Zij werd door gevangenispersoneel 
ontzet en in comateuse toestand in een ziekenhuis opgenomen. 
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is de vriendin van de 'berouwvolle' 
die op 17-12-82 werd veroordeeld tot 1 

jaar en 3 maanden gevangenisstraf wegens het plegen van een 
overval in juni 1979 in Turijn. Vijf medeplichtigen, die voor 
hetzelfde feit terechtstonden werden veroordeeld tot 
gevangenisstraffen die variëren van zeven tot acht jaren. 
De belagers van MASSA zijn genaamd: 

'(1. 

2. 
3. 
4. 
Ad in een conspiratieve 

woning aangehouden. Tegelijkertijd werden in deze 
woning aangehouden: 

".. 

Zij werden gezocht ter zake medeplichtigheid aan de 
moord op de Italiaanse rechter Dr. . In de woning 
werden aangetroffen en veiliggesteld: Wapens, munitie, 
geld en lijsten met namen van rechters en leidende 
personen uit het bedrijfsleven. 
Op 25-2-1979ward . door de rechtbank in Turijn, 
wegens onbevoegd voorhanden hebben van vuurwapens, 
veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden gevangenisstraf. 
Begin februari 1980 werd , wegens lidmaatschap 
van de terroristische groepering 'Brigate Rosse', 
veroordeeld tot acht jaar en zes maanden gevangenisstraf. 
(dossier 24.0./3.55.} 

E. Spaans t......,.;sme. 
1. Moord op generaat ' te Msdrid op 
4-11-1982 
Op donderdag, 4-1.1-1982, omstreeks 08.30 uur. werd generaal 

commandant ven de pantserdivisie 
Brunate, vlakbij de 'Arco de Triunfo' ('triomfboog'! in de 
noordwestelijke buitenwijken van Madrid, doodgeschoten door 
ten minste twee jonge mannen, toen hij in zijn stafauto die door 
zijn chauffeur, de soldaat • werd bestuurd 
op weg was naar zijn hoofdkwartier. 
De generaal werd door een regen van kogels getroffen en was 
vrijwel op slag dood. Zijn chauffeur werd met ernstige 
verwondingen in een Madrilevn$ ziekenhuis opgenomen, maar 
verkeert thans buiten levensgevaar. 
De daders, die zich verplaatsten op een motorfiets, wisten 
onmiddenijk na de aanslag in het drukke verkeer te ontkomen. 
Op de plaats van de aanslag werden 20 patroonhulzen kaliber 9 
mm. parabellum gevonden. 
De Baskische afscheidingsbeweging E.TA heeft inmiddels de 
verantwoordelijkheid voor de moord opgeëist. 
De E.T.A. maakte tevens bekend dat de nieuwe socialistische 
regering onder premierschap van Fe11pe Gon1áles er niet op 
hoeft te rekenen dat de ETA haar strijd voor de zelfstandigheid 
van Spaans Baskenland opgeeft. Politieke waarnemen trekken 
uit de moord en de daarop volgende verklaring de conclusie 
dat de ETA, die al ruim tien jaar een gewelddadige strijd voert 
voor een marxistisch onafhankelijk Baakenland. kennelijk 
getracht heeft met deze aanslag de politieke situatie, een week 
na de algemene verkiezingen, die de socialisten aan de macht 
gebracht hebben. aan het wankelen te brengen, en niet bereid 
is tot een gesprek met de socialisten. 

Reacties 

De moord op de generaat vond plaats nog geen uur nadat Paus 
Johannes Pauluall, die een tiendaags bezoek bracht aan 
Spanje, uit Madrid was vertrokken naar Toledo. 
Tijdens zijn toespraak aldaar week hij af van de voorbereide 
tekst en vroeg iedereeen te bidden voor alle slechtoffers van 
het terrorisme. 'Ik bid dat Spanje bevrijd zal worden van het 
terrorisme. Geweld is niet de manier om menaeliikfl: problemen 
op te lossen·. aldus de kerkvorst. 
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11. Buitenland 

A. Duits terrorisme 
1. RAF-leden en hun relaties buiten de BRD 

I 
Bij de voorwerpen aangetroffen in het R~F-depot waatbij 
, I~ 

I op 11·11·1982 'werden aangehouden (zie 
JBT 82-12, btl. A1), is o.a. een routebeschrijving naar een ander 
RAF-depot aangetroffen. Vastgesteld is dat deze notitie zeer 
waarschijnlijk gemaakt is dool I . 

. . Zij wordt ervan verdacht seder begin 1982 lid te 2ijn van de 
Rote Armee Fraktion. Op 24·11-1982 is tegen haar een 
arrestatiebevel uitgevaardigd. Op een vergadering van Justitie 
en Politie te Wiesbaden is besloten prioriteit te geven aan de 
opsporing en aanhouding van betrokkene en de volgende 
personen: 

en 

-e Achtergrond : 
Al sedert de jaren 1970 behoort zij tot de Duitse terroristische 
scene. Zij is afkomstig uit de 'Gruppe Internationaler Marxismus 
1GIM); deze groepering Is later opgegaan in de RAF en in 1973 
leeft zij meegewerkt aan de voorbereiding voor een bankoverval 
die op 6-8·1973 te Hamburg is gepleegd. 
Op 4-2·1974 werd zij gearresteerd in een conspiratieve woning 
van de RAF te Hamburg, vervolgens veroordeeld tot 7 jaren 
gevangenisstraf, en op 27-2-1981 uit de gevangenis ontslagen. 
Op 4-3·1981 nam zij samen met ca. 20 vrouwen deel aan de 
bezetting van de kantine van de uitgeverij ·~r Spiegel' te 

., Hamburg. Tijdens deze bezetting werden pamfletten op de 
vensters van het gebouw geplakt, waarin werd gepleit voor 
afschaffing van eenzame opsluiting van gevangen RAF-leden 
en vrijlating van · en 
Op 14-10·1982 vond erte Hamburg een manifestatie plaats, 
georganiseerd door familieleden van politieke gevangenen in 
de BRD. in samenwerking met het Italiaanse 'Comitato Familiari 
Prolatari Detenuti' uit Milaan. Het doel van de bijeenkomst, 
waaraan ca. 250 personen deelnamen, was begrip te wekken 
voor de situatie van politieke gevangenen in de BRD en de rest 
van Europa. 

J>p de vergadering werd van Duitse zijde gesproken door 
geboren- ···· - · · - · ·· ··,de zuster 

van genoemde 
Zij was ook één van de vrouwen die op 4-3-1982 deelnamen 

/- aan de bezetting bij 'Der Spiegel'. Haar paspoort en rijbewijs 
o~~~erden aangetroffen in de conspiratieve woning te Hamburg, 
waar haar zuster werd aangehouden. Op de bijeenkomst 
werden diverse pamfletten en brochures verspreid o.a.: 
dokumentatie betreffende de processen tegen 

Onder de deelnemers bevonden zich o.a.: 
•· : houdt zich op in 
de sympathisantensfeervan de RAF. Hij is op 17-9-1981 wegens 
ondersteuning van terroristische groeperingen veroordeeld tot 
8 mlanden gevangenisstraf. In een onlangs aangetroffen 
RAF-depot bij Heusenstamm is o.a. een Stadsplan met 
aantekeningen van de stad Hannover aangetroffen, met daarop 
de vingerafdrukken van betrokkene. Hij is op 11-11-1982 
gearresteerd en weer vrijgelaten op 3-12-1982. 
ll :is een 
belangrijk contactpersoon tussen RAF-leden onderling en hun 
sympathisanten. Zij onderhoudt contact met o.a. 

- en • en bezocht diverse malen 
-· .. •v•- __ ,._.,.; in de gevangenis. Reist veel, ook naar Nederland. 
Zij kan tot de Hamburgse Antifa gerekend worden. 
Ci _ _ ;; RAF-sympathisante. 
Reisde in gezelschap met.-··- ___ ... ·---·. e.a. in 
februari/murt 1982 met de Europabus Amsterdam·Travemunde 
naar en uit Nederland. 

Jownaal Berichtgeving Terrorisme no. 83.01 

1: lid 
Antifa·Hamburg. Heeft contacten met o.a. lngrid JAKCBSMEIER 
en Zij onderhoudt de verbindingen 
tussen RAF-sympathisanten in Nederland, België en Engeland, 
en bezoekt gevangen zittende terroristen. Het vermoeden 
bestaat dat zij optreedt als koerierster. In een conspiratieve 
woning te Heidelberg is in oktober 1980 een notitie met een 
schets van een gebied nabij Kleef gevonden, die 
hoogswaarschijnlijk is vervaardigd door .. 
In juni 1980 is in dat gebied staande gehouden 
en gecontroleerd . 
e. . _ _ : nam deel aan de 
bezetting van de uitgeverij 'Der Spiegel' te Hamburg, en was 
aanwezig bij de begrafenis van en 1 in 
1977,en 

. . 1: behoort tot de 
Antlfa-Hamburg. Heeft contacten met diverse RÄF-Ieden. 
Dossier 21.1/12.26 
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B. Armeens tenorisme 
1. Veroordeling. . _ te Beiroet 
In aansluiting op JBT nr. 82·1, Buitenland B 1 bl2. 2 wordt het 
volgende medegedeeld. 
De op 9-6-1981 aanQehouden Libanees, van Armeense oriQinG, 

"verdacht van de aanslag op de secretaris van de Turkse Consul 
te Genève dd. 9-6-1981, werd op 15-12-1981 door de rechtbank 
in Genève veroordeeld tot een geva11genisstraf van 15 jaren. 
Tevens werd hem de toegang tot Zwitserland geweigerd voor 
een periode van 15 jaren. 
Bij arresten van 22 en 24-11-1982 heeft de Federale Rechtbank 
van lausanne het publiekrechtelijke beroep en een verzoek tot 
nietigverklaring, gedaan door de verdediger, afgewezen. 
Het vonnis is derhalve onherroepelijk. 
(Dossier 25.2/23.} 

C. Frans Terrorisme 
1. Aanhouding Action Directe-leden in Parijs 
Op 12-10-1982 werden in Parijs twee leden van Action Directe 

Jlangehouden. De twee werden geïdentificeerd als zijnde: 
; en 

., nadere gegevens onbekend. 
Beide personen werden al enige tijd geobserveerd. 
In het bezit van Oriach werden papieren aangetroffen waaruit 
bleek dat hij betrokken is geweest bij aanslagen op Joodse 
instellingen in Parijs, die door de' Action Directe' werden 
geclaimd. 
Ook werden er papieren aangetroffen waaruit bleek dat hij 
tevens betrokken is geweest bij de moord op de Israëlische 
diplomaat· dd. 3-4-1982 in Parijs alsook bij de 
moord op dd. 18-1·1982 in Parijs. {Zie JBT 82-5 Btl 
Cl en 82-2 Btl 6} 
Verder bleek uit de aangetroffen stukken dat Action Directe 
verbindingen heeft met het Internationaal terrorisme, in het 
bijzonder met de Fraction Armed Revolutionary Libanese (FAAL 
beter bekend als de Libanese Gewapende Revolutionaire 
Fraktie). FARL claimde de aanslag op en op 
Op 10-7-1980werd samen me 

.,e~ J 
·- · · --- - ·· , beiden ltd van de NAPAP (Noya 

Armé Pur !'Autonome de Peuple}, aangehouden nadat zij in 
Parijs een bomaanslag hadden gepleegd op het bureau van de 
Duitse spoorwegen. (Zie JBT SO.OB 8tJ 13) 

werd toen tot 1 jaar gevangenisstraf veroordeeld. 
DeNAPAPIs inmiddels geïntegreerd in de Action Directe. 
CRIACH woonde op 25-6-1980 het uitleveringsproces bij van de 
vijf terroristen: 

; en 
(Zie JBT 80-06 Bt/13 

en verder) 
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In november 1980 schreef vanuit de gevangenis in 
Parijs een brief aan de in Stuttgart gedetineerde _ 

bezochten op 22-4-1982 het 
proces tegen ' en 

(Zie JBT 82-4 Btl. C1} 
(Dossier 20.0/4.21) 

2. Wapen-depot ontdekt In Zuid-Frankrijk van Action Directe 
Op 20·11-1982 ondekten jagers in een veld bij St. Sardos (in de 
buurt van Toulouse, Zuid-Frankrijk) een depot, waarin wapens, 
springstof, munitie en papieren. Na eerste onderzoek werd 
geconcludeerd dat het depot is aangelegd door de beweging 
'Action Directe'. 
In het depot bevonden zich o.a.: 
- een machinepistool. 
- 6 automatische pistolen van de merken MAB, Astra, Herstal. 
Ruby en Mauser, 
- een revolver Smith & Wesson 356 magnum. 
- 23 kg dynamiet, 
- een !ijst met adressen van Franse politiebureaus, 
- een lijst met meer dan 40 namen van medewerkers van 15 
buitenlandse vertegenwoordigingen te Parijs, 
- een lijst met adressen van 130 Franse banken. 
In verband met het vinden van het depot kon de activist 

worden gearresteerd. 
In het kader van het politie-optreden tegen' Action Directe', die 
verantwoordelijk wordt gesteld voor 30 aanslagen In Frankrijk 
in de afgelopen maanden, is op B-12-1982 in Parijs 

aangehouden. Hij is in staat van beschuldiging 
gesteld op grond van vervoer van wapens, munitie en 
explosieven. 
'Action Directe' heeft ca. 50 leden, van wie er nu vijf in arrest 

;~zijn. De leider , die op 12-9-1979 werd 
..., gearresteerd, maar na lat tot stand komen van de regering 

Mitterand amnestie kreeg, wordt nog steeds gezocht. {zie JBT' 
82-7, btl E, 82·9, btl C3). 
(dossier 26.0/4.24.) 

C. Iers terrorisme 
1. Bomaanslag in een café-discotheek te Ballykelly 
(Noord-Ierland) gepleegd op 6-12-1982 
Op maandag 6-12·1982 omstreeks 23.15 uur plaatselijke tijd, 
deed zich een zware bomexplosie voor in het enige café 
'Droppin Wefl Bar', tevens discotheek, in het dorp Ballykelly 
(graafschap Londonderry), gelegen tegenover een Britse leger 
en luchtmachtbasis. 
Op het tijdstip van de ontploffing waren in de danszaal van 
de discotheek veel jonge mensen- onder wie veel Britse 
soldaten met avondverlof, vergezeld van hun vrouwen of 
vriendinnen- aanwezig. Tengevolge van de bomexplosie 
scheurden de muren en stortte het massieve betonnen plafond 
neer op het publiek, waarbij 11 Britse militairen en 5 Ierse 
jongelui uit Ballykelly om het leven kwamen, terwijl66 personen 
gewond raakten. De meeste gewonden zijn zwaar verminkt; 
enkelen van hen hebben een gebroken ruggegraat en zijn voor 
hun leven verlamd, terwijl anderen armen en benen zullen 
moeten missen. 
Politie, brandweer en militairen van het nabijgelegen garnizoen 
waren bi11nen enkele minuten ter plaatse om hulp te bieden. 
Omdat men geen risico wilde lopen dat de overlevenden en 
gewonden door het schuivend puin weer bedolven zouden 
worden, werd gebruik gemaalr.t van houweel, spade en blote 
handen om de getroffenen te bereiken. 
De bom, die naar schatting vijftien kilogram explosieven 
bevatte, en van een type was dat door het Ierse Republikeinse 
Leger eerder werd gebruikt, was verborgen achter een 
steunpilaar van het café. De bomaanslag, die niet tevoren was 
aangekondigd, werd in de middag opgeëist door de llrish) 
N(ationall L(iberation) A(rmy). Oe INLA had reeds eerder 
gedreigd zonder waarschuwing vooraf aanslagen te zullen 
plegen op bars en andere gelegenheden waar Britse militairen 
plegen te komen en burgers gewaarschuwd uit de buurt te 
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