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RECHERCHE INFORMATIE 

I. Nederland 

Centrale Recberche 
Informatiedienst 

Raamweg 47 Den Haag 
Pottbus 20304 
2500 EH Den Haag 
Telefoon 070-789911 
Doortiesnummer 07().76 98 82 
Telex 31162 

A. Alnhouding VMI rechtsextrem/$1 in llezit v•n 
gefmprovisft~ explosievfm hl LuttelLosser dd. 6-6·1984 

Op ~1814, om 11.15 uur werd bij de doorlaatpost 'de Poppe' 
te Lutte, gemeente Losser, de Duits-:, onderdaan 

aangehouden ter zake van overtreding van de Vuurwapenwet 
toen hij Nederland binnen wilde reizen. 

bleek In het bezit van zea op bommen gelijkende 
voorwerpen, een kolf van een hagelgeweer, een houten 
knuppel, een brandblusoer waarvan de verzegeling was 
verbroken en een jerrycan gewld mot vloeistof. Tevens werd 
op een lidmaatschapskaart aangetroffen van het 
'Geselischaft Für General Amnestie', een extreem rechtse 
Duitse organisatie die zich Inzet voor algemene amnestie voor 
ter zake oorlogsmisdrijven veroordeelde pereonen. 

Re.itt.ten ondencMII Gerechtelijk Laboratorium 

ile bij aangetroffen op bommen gelijkende voorwerpen 
lestonden uit gebruikte koolzuurgaspetronen, die gevuld 
waren met explosief materiaal dat qua beeld en samenstalling 
vergelijkbaar is met explosieven welke wonden aangetroffen in 
vuurwerk. Op de opening van de gespatronen was met 
-componentenlijm een gele strijkkop van vuurwerkhulzen 
gelijmd. Op ledere patroon was een strijkvlak van een 
luciferdoosje bevestigd. (foto 21. 
Het Gerechtelijk Laboratorium concludeerde dat de patronen, 
na ontsteking van het elCplosief door middel van de strljkkop, 
als gevolg van de zeer snel oplopende druk zullen exploderen. 
De dan mat grote snelheid rondviiagenda ocherven kunnen een 
omliggende objecten schade toebrengen en voor dirakte 
omstanders bestaat dan emttlg verwondlngsgevaar. 
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Bij een ondenoek In zijn woning door de Duitse politie werden 
een imitatiepistool en enkele militaire kledingstukken 
aangetroffen. 
Op 7.._1984 wend door de Rechtbank te Almelo 
veroordeeld tot 16 weken gevangenisstraf waarvan 10 weken 
voorwaardelijk. 
Dossier 3.0/4.71. 

ACD 1749754 
datum • Z OKT. 198't 

co 
b. - d. I 

De onderzoeken met betrekking tot de brandblusser en de 
jerrycan leverden, voor wat betreft explosieven, een negatief 
resulteat op! de brandblusser bevette brandbluspoeder en de 
jerrycan water. 2 explosieven 

Vertd8rlng 

· verklaarde dat hij de bommetjas kon voor de jongste 
jaarwisseling had gemaatt met de bedoeling ze als vuurwart te 
gebruiken. Dit was echter niet gebeurd, hij had ze in rijn euto 
gelagd en vervolgans min of meer vergeten. 

ontkende de llCplosieven te hebben gemaakt om 
hiermee in Nederland of in Duitsland aanslagen te plagen. 

Recherdlelnformetle Bulletin. CRI 



B. Bezetting kantoor V. V.D. teAmsterdam d.d. 4·6-!964. 

Op maandagmiddag 4-&-1984 omstreeks 16.30 verschafte een 
groepvan circazestig personen zich toegangtot hetzogenaamde 
Stikkerhuis aan de Nieuwezijds Voorburgwal te Amsterdam, 
alwaar het plaatselijk V. V.D.-kantoor is gevestigd, waarna een 
bezening volgde. 
Na enige tijd verzamelden zich sympathisanten vóór het pand, 
die de door de bezeners naar buiten geworpen bakken, met 
onder andere correspondentie en propaganda materiaal, op 
straat in brand staken. 
Rond 21.00 uur maakte de Mobiele Eenheid een einde aan de 
aktie en arresteerde 38 bezeners ter zake lokaalvredebreuk en 
vernieling en 1 aktivist van buiten het kantoor, ter zake openlijke 
geweldpleging. 
Naast de aangerichte vernielingen in het pand, bleek een 
hoeveelheid geld verdwenen te zijn. Volgens de aktievoerders 
was de aktie 'een protest tegen het kabinetsbesluit inzake de 
plaatsing van kruisrakenen op Nederlands grondgebied'. 'Wij 

> 
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Verzocht wordt alle informatie die kan leiden tot de 
vaststelling van de identiteit van de afgebeelde personen, 
met vermelding van het fotonummer, zo spoedig mogelijk 
door te geven aan de BIJZONDERE ZAKEN CENTRALE 
van de C.R.I., telefoon 070-769513 of07D-769518. 

Dossier 7.0/100 
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BIJ huiszoeking werden o.a. grote hoeveelheden springstof, drie 
geweren, vervalste kentekens en een grote oom geld 
eengetroffen. 
Familieleden en oympetloanten van FP 25 hebben Inmiddels 
een 'Comite van Familieleden en Vrienden van de Gevangenen 
van FP 25' opgericht. 
Dossiernummer: ~.0/63.6 

o: Paklstunstl vliegtuigkeper In Kabu/ r.rechtgeste/d 

De Pakistaan , die als lelder van hel 
commando geldt dat op 2 maart 1981 een Pakistaans 
verkeersvliegtuig naar Afganisten dwong koers te zetten, is 
vOlgans een melding van de Afgeanae radio In tc:abul ter dood 
veroordeeld en terechtgeeteid. De juiste datum van executie 
wend in het radiobericht niet medegedeeld. 

behoorde tot de tegen de Paki&taanse prnident 
gekeerde organÎ$81Îe Al Zulflqer. 
Hij was vorig jaar, nadat hij in het geheim naar Afganlstan waa 
teruggekeerd, aangehouden ter zake van moond omdat tijdens 
de vllegtui!lkaplng een jonge Palclstaanae diplomalt door de 
kepers werd doodgeschoten. 
' had met succes de Pakistaanse regering door de 
kaping gedwongen 54 politieke gevangenen vrij te laten en 
naar Syriè over te brengen. 

AIZulllq. 

De organislltie Al Zulflqar Is opgericht na de dood van de 
ex-president van Pakistan, '• en kan geZien 
worden als extremistische afscheidingsbeweging van 
Po@!!=~ werd Indertijd afgezet door 
gen , en na een geruchtmakend 
proces opgehangen. 
De organislltle zou vanuit de Afgaanse hoofdstad Kabul worden 
geleid. Binnen de organisatie nemen de twee zoons van de 
overleden voormalige leider van Pakistan, naar wie de 
organisatie overigene ie genoemd. een voorname plaats in. 
De zoons zijn genaarnd: 

en 

'· 
Al Zulfiqar besctllkt op veel ploatssn In de wereld over 
steunpunten, waarbij de naam Al Zulfiqar niat direct gebruikt 
wordt maar veelal benamingen als Pakistan Paopies Party met 
hierachter de naam van het land waar het steunpunt gevestigd 
is bv. Pakistan Paopies Party Holland, of Vardedi!llngscom~é 
voor politieke gevengenen in Pskistan. 

'i 
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VHegtuJeUplntl 

Een commando bestaande u~ drie man, allen lid van Al Zulflqer, 
kaapten op 2 maort1981 eenvliegtuig van Pakistan International 
Alrweys en hielden dit tot 15 maart door het gegijzeld houden 
van de bemanning en passagiers onder controle. 
Het toestel wu van de luchthaven te karechi opgestegen voor 
een binnenlandse vluchttoen de kaping een feit werd. 
De kopers dwongen de gezagvoerders koers te zetten naar 
kabul waar hel toestel6 dagen aan de grond bleef. 
Om hun eisen, o.a. de vrijlating van een groot aantal in Pakistan 
gevangen zittende tegenstandars van het regime ven Zia UI 
Haq en een vrijgeleide, kracht bij te ziltten echoten kepers de 
Pakistaanse diplomaat Tariq Rahlm dood en wierpen het 
lichaam op de startbaan. 
Na lll8 dagen Kabul werd koers gezet naar Damascus. 
Nadat de kapers meermalen gedreigd hadden het toestel met 
allainzittenden op te blazen als nietaan de eisen voldaan zou 
worden, lieten de Pskistesn&e autoriteiten uiteindelijk 54 
gedetineerden naar Damescuo overbrengen. 
De kapers geven zich over aan de Syrische autoritaften en de 
kaping, die 13 degen had geduurd, was teneinde. 

WIIPIIM ··-

BIJ het begin ven de kaping wansn de daders gewapend met 
pistOlen en handgranllten. 
Volgens een verklaring van een der stawerdessen beschikten 
de deders na de episOde op Kabul over automatische geweren. 
Of deze wapens op de luchitteven mogelijk aan boord 
gesmokkeld zijn is nooit duidelijk geworden. Volgens passagiers 
gingen de kapers er prat op opgeleid te zijn door de PLO. 
Op zich Is dit niet zo vreemd; de PLO heeft wet meer buitenlandse 
terroristen In opé opgeleid, maar de binding met de Palestijnen 
wordt duidelijker wanneer men zich realiseert dat het Zla UI 
Haq wee die indertijd met een leger van 6000 man Koning 
Hoessein van Jordaniê bijstond bij de verjaging van de 
Palestijnen. 
Als daders van de keplng werden geldentiflceerd: 

I 

Doss. 19.0/43.4 

H. Aanvu•ng JBT nr. 8 Bulaniend A.4 

Volledigheidshalve worden hier nog eens de bij het artikel 
bettorende foto's geplaatst. meer nu met tekst 
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3. Het ronselen van vrouwen voor het tr~nsport v•n explosieven 
door de 'Organiutle van de 75e Mei' 

Medio maar1 1984 werd op het vliegveld van Athene de Britse 
onderdaan, 
aangehouden, toen zij op het punt stond naar Tel Aviv (lsraill 
te gaan. 
Bij haar aanhouding was zij in het bezit van een blauwkleurige 
platte koffer, waarin een hoeveelheld explosieven was 
verborgen. 

Uit hst ingestelde onderzoek is gebleken, dit zij: 
1. geronseld was om voor 
volkskunstvoorwerpen In Tel Aviv te kopen; 
b. voor ver1rek de genoemde blauwkleurige platte koffer had 
onlvangen van. ; 
c. niet wist, dat zich In de koffer explosieven bevonden. 
Naar aanleiding van haar verklaring werd op maandag, 
16-4-1984, op het vliegveld van Athene, 

van de aliassen en •... 
bij zijn aankomst ua Bagdad (Irak). 

. gebruikmakend 
, aangehouden 

Aan de hand v•n uitgebreide onderzoeken is gebleken, dat hij: 
a. in het jaar 1982te Bagdad in contact was gekomen met ene 

en en door hun bemiddeling was 
toegelreden alslid van de 'ORGANISATIE VAN DE 1!ie MEI'; 
b. in de herfst van 1983 van en de 
opdracht had gekregen zich naar Griekenland te begeven om 
aldaar vrouwen te werven voor het transport van explosieven 
naar Israël; 
c. ongeveer acht maanden geleden in Athene de Britse 
onderdaan leerde kennen en haar wist 
over te halen om voor hem volkskunstwerken in Tel Aviv te 
kopen; 
d. kort voor haar aanhouding in 
Athene, de blauwkleurige platte koffer, die geprepareerd was 
met explosieven, had meegegeven; 
e. în Athene een appartement had gehuurd en aldaar verbleef 
met genoemde , en 

, houdster van 
een Marokkaans paÏpoort nr. E-9130014 of E-930014; en 
f. gedurende zijn verblijf in Griekenland kennis had gemaakt 
met I, · · ·--- · · · ··· 
houder van een Jordaans paspoort nr. B 205117. 
Tevens is uit onderzoek vast komen te staan dat •owel 

I, lid van de 'ORGANISATIE 
I AN DE 15e MEI' zijn. 

was bij zijn aanhouding in het bezit van een 
Bahrein's paspoort nr. 29051D,afgegeven op 9-10-1983. 
Op grond van extremistische activiteit is hij 
Griekenland uitgewezen. 
Dossiernummer: 27.0/44.73 

D. tieluns Terrorisme 

lomunolegen door .mi-Heto en antl·kemwapen aktlvlaten In 
Rome del. ,4.., 2.8.07. ,984 

Op 21-7-1984 heeft een tot dusver onbekende groepering 
genaamd 'Kommuniste!' _iJU!rijd !e.D!~ jmeeriallsme en 
bewapening' middels een anoniem telefoontje laten weten 
verantwoordelijk te zijn voor- bomaanslagen die werden 
gepleegd in de nacht van 27 op 28-7-1984 in Rome. 
De eerste aanslag was gericht tegen de algemeen directeur 
voor algemene- en personeelSlaken van het Ministerie van 
Handel, tevens uitgever van het tijdschrift 'Notizie Nato' een 
blad dat verspreid wordt over alle steunpunten van de Nato In 
ltaliè. 
De bom was voor de huisdeur van de woning van de directeur 
geplaatst. De echtgenote en een zoon van de uitgever raakten 
tengevolge van de explosie gewond. 
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De tweede aanstiilg vond enige uren na bovenvermelde 
bomexplosie plaats, en was gericht tegen het scheepvaartbedrijf 
Selenia-Eibag. Bij daze bomaanslag ontstond alleen lichte 
materiële schade. De anonyme beller, een vrouw, deelde 
tevens mee dat de groepering ook de aanslag dd. 14-7·1984 
contra een in Rome gevestigd bouwbedrijf had gepleegd. Deze 
firma was betrokken geweest bij werkzaamheden i.v.m. de 
plaatsing van kruisraketten in Comisa/Sicilié. 
Dossiernummer 24.0/13. 14 

E. F,..,.. t...,orlsme 

1. Bomaanslag kantoor Europell$ Rulmtev•artbureau (ESA) in 
P;rrljs dd. 3-s-7984 (Action Directe) 

Op 3-8-1984 werd kort voor middernacht in de Rue Mario Nikis 
In Parijs (16e arr.l op het vijf verdiepingen tellende kantoor van 
het Europees Ruimteveertbureau (Esa) (European Space 
Agen<:y) een bomaanslag gepleegd. 
Bij de explosie raakton zes patsanten licht gewond. Het gebouw 
werd zwaar beschadigd. 
Gezien de kracht van de explosie meet minstens vijf kilo 
springstof tot ontploffing zijn gebracht. 
Op een muur van het gebouw was mat rode verf een vijfpuntige 
ster en de teksten 'Guerre à la Guerre' en 'U.C. Clro Action 
Directe' gekalkt. 
Van de 1300 personeelsleden van de ESA werken er 250 op het 
hoofdkantoor in Parijs. 
Op het moment van de aanslag was niemand in het gebouw 
aanwezig. 

U.C.Ciro 

U.C. Ciro Is een afkorting van de strijdgroep Clro Rizato. 
was een Italiaanse linksextremist die In de herfst van 1983 
tijdens eon bankoverval door de Franse politie werd 
doodgeschoten. 

et.lm 

De aanslag werd telefonisch geclaimd door een anonymus die 
•ei te spreken voor de verboden li nks-extremlstische erganisalie 
'Action Directe' (A.D.). 
In de boodschap werd tevens de aandacht gevestigd op de 
teksten die op de muur van het kantoorgebouw waren 
geschreven. De Franse autoriteiten nemen de claim serieus. 

V rugtekens 

De actie werd door de Franse regeringswoordvoerder 
becomrnentariierd in vraagtekens: 'Hoe kan een zich 

links noemende organisatie door een bomaanslag op het 
succesvolle Europese samenwerkingsproject ESA de 
Amerikanen In de kaar1 spreien? Immers de ESA is een geduchte 
concurrent geworden van de steed6 met mislukte 
kunstmaanlanceringen te kampen hebbende NASA.' 
Een maand voor de onderhavige aanslag claimde A.D. de 
aanslagen in Parijs op het Atlantisch lnslituut (13-7-1984) en de 
ministeries voor Defensie en Industrie (14-7-1984). 
(Zie IBT 84-08 Btl c 7) 
Dossiernummer 26.0/4.35. 

F. Portugal 

FP25 

Zeven leden wan de Fon: .. Populern 25 Abril (FO 
25)11ngellouclen 

Op 21-8-1984 werden als resultaat van een tegen de FP 25 
gevoerd onderzoek zeven leden van deze links-extremi$1ische 
groepering aangehouden. 
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4. Ontvoering vm rabbijn in StlirotJr 
d.d. 15-8-1984. 
('Arm van het Narion."l Vo12111 ·'•·Lands BllvrljdingsfriiCiio'J 

Op woensdag, 15-8-1884, omstreeks 8.00 uur, werd in de oude 
Joodse wijk 'Wadi Abu Jamii', gelagen in het centrum van 
Beiroo1. rabbijn van do kleine jood58 
gemeente van Belroet door drie onbekende g-apende 
mannen, die in een oranjekleurige auto reden, uh de synagoge 
gehaald en vervolgens weggevoerd. Zijn echtgenote die 
getuige was van de ontvoering, alarmeerde de politie. 
Van de daders ia geen signalement bekend. 

Commonr.•r 

De joodse wijk Wadi Abu Jami, gelegen in hat zwaar getroffen 
çentrum van Beiroet, is thans een vluchtelingengebied van 
Sji'itische moslims. De meeste Joden verlisten Libanon na de 
Juni-oorlog van 1967. 
De rabbijn 11 de tweede vooraanstaande Jood in Beiroet, die 
slachtoffer van een ontvoering is geworden. 
In juni 1984 is de vooraanstaande U banaso jood, 

ontvoerd on later in de zuidelijke bultenwijken van 
West-Beiroet dood teruggevonden. 
Een onbekende groepering diezich aandiende als 'ARM VAN 
HET NATIONAAL VERZET -'5-LANDS BEVRUDINGSFRACTIE'. 
stelde zich verantwoordelijk voor deze actie en zei dat 

i een agent voor Israël was geweest. 
Dou/,mummer 27.0!100.3 

5. Mislukte ,IIMIIg op Koeweitse ltrsnten-eigenallr In Marbol/a 
{Spanje} in de nacht van 5 op 6-8-1984 
{AL JIHAD AL ISLAM/JAH} 

In de nacht van zondag 5 op maandag 1-&-1984 werd In de 
plaats Marbali a door een Arabisch uitziende men mat een 
machinepistool verscheidene schOten afgevuurd op de auto 
van de Koeweiti, • eigenaar van da 
pro-lreakoe krant 'Al Anbaa'. 
Bij da aanslag verloor zijn Pakistaanse chauffeur het leven. 
terwijl een Koeweitse inzittende zwaar gewond raakte. De 
kranten-eigenaar bleef ongadoerd. 
Gagevans met betrekking tot het gebruikte vuurwapen 
ontbnaken. 

Claim 

Op maandag, 8-1-1884, werd door een woordvoerder van de 
• Al JIHAD AL ISLAMIJAH' in een anoniem telefoontje aan het 
kantoor van een persbureau in Beiroet medegedeeld. dat de 
organisatie zich venntwoordelljk stelde voor de aanslag. 
Do11i1rnummer 27.0/81.17 

C. PloleltijM t.mllieme 

1. Verijdelde poging tot moord op /srallische z.llkgetastigde in 
Arh- {Gr} d.d. 13·3·1984 
('BA mE FRONT OF NATIONAL RESISTANCE OF LEBANON'} 

Op dinsdag, 13-3-1*t• 09.10 uur, trok de aan-ligheld van 
een drietal Paleilijnen in de Palao F'syhlko·wljlt te Athene, op 
engweer 100 mater afstand van de reeldentie van de lsrailische 
zaakgelastigde in Griekenland. de aandacht van een Griekse 
politiepatrouille. 
Toen de Palestijnen de politiemannen zagen rendan zij weg. De 
politie zette een achtervolging in en slaagde erin één van hen 
aan te houden. 
De aangehoudene, 

• houder van paspoort nr. 825856 afgegeven d.d. 
9·1-198418 Rabat, was in het bezit van een kaliber 7'62 mm. 
pistool, merk 1T33 Tula Tokanev (USSR), serienummer 60 6liiiS 
02 52, vervaardigd in Hongarije. 

\ 
I 
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De twee andere personen zagen kallil om bij hal Blue Beli-plein 
in een geparkeerde auto te stappen en te ontkomen. BI/ het 
ingeotelde onderzaak is gebleken dat: 
al aan groep Palestijnen baataande uit 

I en ene 1 ali~s 
, reeds een tijd lang zowel de residentie als de 

gedrogingen van de lorallllsche diplomaat nauwgazet hedden 
geobaerveerd; 
bi genoemde 
was; 

de lelder ven hat oom ma ndo 

cl en 
(hun wareidentiteit en overige personalia zijn niet 

bekend), belast waren met het plagen van een aanslag op da 
lsraillischa diplomaat; 
dl het commando was bewapand met twee pistolen en een 
automatl~h geweer; 
ej op 2·2-1984 naar de Griekse hoodsted 
was gekomen In opdracht van genoemde. ; 
f) de Paleatljnan gebruik haddan gemaakt van een Griekse auto 
voorzien van het kenteken HH-7085, dewelke op 9-3- t 984 was 
gehuurd door (hij 1$ ~~~trmoedelijk 
identiek a.tn de eerdergenoemde }; 
gl In hal rocenta verladen bedoeld commando voor hetzelfde 
doel eerder in Athene had verbleven, maar hun moordactie 
toen niet had kunnen uitvoeren; 
hl alle vijf Paleatljnen hadden gehandeld in opdracht van de 
organiaetle 'BAffiE FRONT OF NATIONAL RESISTANCE OF 
LEBANON', een organisatie welke tot op heden onbekend was 
De voortvluchtige Palestijnen kondan niet worden getraceerd, 
ondanks intenslava naspeuringen. 
Uit het ballistisch onderzoek Is komen vast te staan dat het In 
besleg genomen pistool niet is gebruilet bij eerdere aanslagen 
in Griekenland 
Dossiernummer 10.1/66.4 

2. Almtreffen autobom vl~k bij hoofdkantoor van de Hsrutpartij 
in het centrum van Jeruz11lem dd. 15.8.84 
{ELFATAH) 

Op woensdag, 15-8-11114, omstreeks 9.00 uur,werd In het 
centrum van Jeruzalem, direlct voor de ingang van het 
hoofdkantoor van de 'Herutpartij' een op een verdachte manier 
gaperteerde personenauto aan controle onderworpen door 
bomexperts van de plaatselijke politie. 
Bij controle werd In de auto een bom gevonden, dia was 
samengesteld uit 12 kilo springstof. De bom kon enkele minuten 
voordat hij zou exploderen onschadelijk gemaakt worden. 
Aan de onderkent van de motorkap stond In het Arabisch 'EL 
FAT AH, SABRA en CHATILA' geschreven. 
Sabra en Chatila lijn de twee Palestijnse vluchtelingenkampen 
in Beiroet, waar op 16/17 september 1982 een bloadbad werd 
aangericht 
Even voordat polltie-bomexperts de outo doorzochten op da 
aanwezigheld van explosieve ladingen, ontving da politie een 
anoniem telefoontje van een vrouw die zei dat er een bom .zou 
ontploffen. 
In het hoofdkantoor bevonden zich op det ogenblik veel 
mensen, maar geen regeringsleiders. 
Volgens een door de polltie uitgagevan verklaring werd door de 
tijdige ontdekking en ontmanteling van de bom, ean tragedie 
voorkomen. 

a.im 

Tijdens een persconferentie op donderdag 16-8-1984, in hal 
Oostlibaneee atedje Strtoura, verldurde de P.L.O.-diasldent 

, dat zijn manschappen de autobom voor het 
hoofdkantoorven de 'Herutpartij' in Jeruzalem hadden geplaatst. 
~mummer 27.01101.4 
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11. Bultenland 

A. Speana blrroriame 

1. Mislukte penerr1!ie van Baskiscll commando in 
Pasajes de San Juan (Spaans-Baskenland} d.d. 23·3-1984. 
('Comondos Autónomos Anticapirallsras') 

In de vroege ochtenduren van vrijdag, 23·3-1984 begaf 
een Baskisch commando van de 'Co mandos Autónomos 
Anticapltallstas', bestaande uit vijl met machinepistolen 
en springstoffen gewapende personen, zich per 
rubberboot vanuit Frans-Baskenland naar het strand van 
Passjes de San Juan (gelegen nsbii de haven van San 
Seblstl4n/Spaans-8askenlanct} om aldaar aan land te 
komen. Zij werden daar opgewacht door een plaatselijk 
lid van hun organisatie. die echter was gevolgd door de 
politie. 
lilaar aanleiding van de verwachteillegale landing, werd 
een speelale polltiemacht gestationeerd rondom het 
strand om de indringers op te vangen. 
Toen de terroristen zich op korte afstand van het strand 
bevondef1 ontstond er een vuurgevecht tussen hen en de 
politie. Tijdens dit treffen vonden vier I eden van het 
commando de dood, terwijl de vijfde zich overgaf. 
Hun contactman. evenals een jonge vrouw diE> hem 
medewerking z:ou verlenen, werd aangehouden. 
De arrestatie leidde dezelfde dag nog tot de ontdekking 
van een viertal schuilplaatsen, waar zowel wapens en 
e)(plosieven werden aangetroffen als documentatie met 
aanwijzingen over de plannen van het commando een 
ontvoering op touw te zetten. 
Uit aangetroffen documenten blijkt dat de operatie in 
Pasajes de San Juan tenminste één grote bomaanslag en 
een politieke ontvoering heeft voorkomen. 
Dossiernr. 23.0!11.5 

2. Aanhouding v1n Hn belangrijk~ lelder v1n de ETA-MIIitsr In 
Anglet (Zuid-Frankrijk) op 30-7-1984. 

Op maandag 30-7-1984, werd In het plaatsje Anglet (gelegen 
tussen Bayonne en Biarriu} tijdans een persoo11scontrole door 
een speciale eenheid van de Franse politie, de J3-jar1ge 

', aangeil ouden. 
, die ongeveer tien jaar geleden 

naar Frans-Baskenland was uitgeweken omdat de Spaanse 
politie jacht op hem maakte, wordt beschouwd als de één na 

" I 
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hoogste leider van de Baskische afscheidingsbeweging 
ETA-Militar. Hij waa de achtste Speanse Bask die sinds 5 juli j.l. 
In Zuid-Frankrijk werd gearresteerd. De andere zeven werden 
op grond van opsporingoverzoeken van de Spaanse autor~eiten 
aangehouden. 

Ultwijzlna 

De Dominicaanse republiek heeft 
als politiek vluchteling tot het land toegelaten. Dit zou zijn 
gebeurd op verzoek van de Spaanse premier Felipe González. 

Is op 9-8-1984 op het vliegtuig gezet 
en vla Venezuela inmiddels gearriveerd in Santo Domingo. 
Doss. 23.019.18. 

3. Moord op advocut voor arbeids- en sociaalrecht In Zaragoz11 
d.d. 30-7-1984. 
('ProletariSche Actie 'I 

Op maandag, 30-7-1984, betrad een gewapende man een 
advocatenkantoor te Zeragoza, vroeg naar de advocaat voor 
arbeids-en sociaal recht, . . . _ . 1. en vuurde 
vervolgens twee schoten op ham el. Het slachtoffer overleed 
ter plaatse. Een signalement van de dader is niet voorhanden. 
Omtrent het bij de aanslag gebruikte vuurwapen zijn hier geen 
gegevens bekend. 

Cleim 

Eén man van de tot nu toe onbekende groepering 'Proletarische 
Açtie1 heeft in een anoniem telefoontje medegedeeld, dat de 
groepering de verantwoord~ljkheid voor de moord opeist. Een 
beweegreden voor deze aanslag werd niet gegeven. 
Op donderdag, 26-7-1184, werden in een kantoor van een 
socialistische bond in Barcelona, twee niet bij naam genoemde 
vrouwelijke advocaten voorarbeids-en sociaalrecht 
doodgestoken door een werkloze dagloner. Een zich in genoemd 
kantoor bevindende secretaresse werd ernstig gewond. Een 
van de advocates was de echtgenote van een lid van het 
p~rlement. Het is niet bekend of de groepering 'Proletarische 
Actie' iets te maken heeft gehad met deze moorden. 
Doss. 23.0/1.70. 

4. Terrorlsrische aanslagen over net tijdvak 21-8-1983 r.m. 
31-7-1984 

Sedert 21-8-1983 werden de volgende aan&iagen gepleegd, die 
alle aan de ETA-Militar worden toegeschreven. 
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ven een flat te Madrid, waar genoemde 
hed verbleven. 

Uij de onderzoeken is gebleken, dat de vier aangehouden 
lraniérs een commandogroep vormden, die van plan was een 
vliegtuig van de Saoedisch-Arabische luchtvaartmaatschappij 
te kapen en dat de woning in Barcelona, die onderdak bood aan 
gewonde Iraniërs u~ de oorlog met Irak, In feite een centrum 
was voor de coördinatie en uitvoering van terroristische acties 
in Spanje en andere Europese landen. 
Bij huiszoeking in deze woning werden de volgende wapens 
aangetroffen en veiliggesteld: 
- één anti-tank granaatwerper, voorzien van Ooilierse 
lettertekens, genummerd 8009186; 
- één anti-tank granaatwerper van Amerikaans (USA) fabrikaat, 
genummerd 411838; 
- één mitrailleur merk 'Gun', kaliber .45, nummer 204061; 

één mitrailleur merk 'Gun', kalibEH" .45, nummer 176069; 
- één anti-tankgranaat met voortstuwend staartstuk; 
- zes projectielen van 40 mm. bestemd voor granaatwerpers; 
- itén groene tube met daarop Russische lettertekens, waarin 
mogelijk explosieven of gifgas zou kunnen zitten; 
- vier blokkeil kneedbare springstof met een gewicht van 1 kilo 
elk, van Amerkaans fabrikaat, opdruk 'C4', en 
- enkele meters lont. 
Gebleken is dat de leider van de woning in Barcelona 

was, en als zodanig de.n.~ige aanwijzingen 
uit Iran ontv n en, terwijl de leiding en uitvoering van dê 

18 10 hand n was an u-
Ver er n worden vastgeste at ee·n van de commandoleden 
een praktische opleiding had gevolgd aan de bekende 
Barraquer-oogleiders kliniek in Barcelona. In deze kliniek 
worden vele Iraanse oorlogsgewonden verpleegd. In Frankfurt 
en Londen bütaan eveneens dergelijke tehuizen, die onderdak 
bieden aan Iraanse gewonden uit de oorlog met Irak. 
Het maandenlang schaduwen door de Spaanse politie van de 
Iraanse commandoleden en het intensief toezicht op 
voornamelijk pro-Khomeiny aanhangers i11 Barcelona, Madrid 
en in Speans-Baskenland heeft geleid tot het oprollen van deze 
terroristische commandogroep. 
Uit aangetroffen documenten staat onomstotelijk vast dat de 
aangehouden terroristen inderdaad van plan waren om een 
Saoedi-Arabisch verkeersvliegtuig te kapen, een ander vliegtuig 
tijdens het opstijgen near te schieten, en dat zij daarbij op 
gezag van de Iraanse regering handelden. 
Onbevestigde kranteberichten in Spanje maakten melding dat 
vanwege de strenge veiligheidsmaatregelen op het Madrileense 
vliegveld in het begin van de maand juli 1984, een raketaanval 
op een Saoedi-Arabisch passagiersvliegtuig, dat op de 
retourvlucht was van Madrid naar Ryad ISaoedie-Arabiêl met 
aan boord niemand minder dan Prins Abdullah lbn Abdulazlz 
lerfgeneam van koning Fahd), was verijdeld. 

Ultwijling 

Het oprollen van de Iraanse groep heeft geleid tot een officiile 
Spaanse beschuldiging aan het adres van de Iraanse 
ambassadeur in Madrid, .In de beschuldiging 
werd gesteld, dat zijn medewerker, de cu"ureel- en persattaché. 

contacten had onderhouden met 
de commandoleden en dat hij hen wapens had geleverd, die 
bestemd waren voor het voeren van terroristische acties. 
De Iraanse ambassadeur werd voor de keus gesteld de 
diplomatieke onschendbaarheid van de attaché op te heffen, 
zodat deze door de Spaanse justitie vervolgd zou kunnen 
worden, of uitwijzing van de man. De ambassadeur had daarop 
laten weten dat da Iraanse regering aan uitwijzing de voorkeur 
gaf. Op grond van deze beslissing heeft de attaché Spe11je op 
27 juli j.l. verlaten. 

Gednoglngen van de attaché 

kwam ruim twee jaar geleden naar 
Spanje en bekleedde de functie van cultureel- en persattaché bij 
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de Iraanse ambassade te Madrid. Hij werd onder andere belast 
met werkzaar)'lheden met betrekking tot universiteits-en 
studentenvraagatukken, het verlenen van studiebeurzen en 
verblijfsvergunningen, en de verlenging daarvan, voor de in 
Spanje studerende lrani6rs; onder hen bevinden zich zowel 
aanhangers als tegenstenders van het huidige Iraanse regime. 
Bovendien bekommerde hij zich om de Iraanse 
oorlogsgewonden In Barcelona en onder hat mom van dere 
werkzaamheden onderhield hij contacten met de aangehouden 
Iraanse commandoleden. 
Zo heeft de diplomaat, wetende dat hij vanwege zijn diplomatieke 
status niet onderworpen Is aan controle, drie pistolen in zijn 
diplomatenkoffer binnengebracht in de transithal van het 
Madrileense vliegveld. De wapens waren kennelijk be&temd 
voor drie uit Teheran komende Iraniërs, met wie men hem had 
gezien in de hal en die van plan waren om aan boord van een 
Saoedi-Arabisch passagiersvliegtuig te gaan. Eenmaal aan 
boord, zou dit drietal het vliegtuig mogelijk willen kapen. 
De geplande kaping zou zijn bedoeld als waarschuwing tegen 
Saoedi-Arabië's steun aan Irak in de bijna vier jaar durende 
oorlog. De wapenoverdracht vond niet plaats, omdat de attaché 
bemerkte dat hij in de gaten werd gehouden. 

Mo9eJijke geplande blrroriltieche eetiel 

Naar verluidt zou het in Madrid aangehouden commandolid, 
, een aanslag willen plegen op 

het leven van een voormalige staatssecretaris uit de regering 
, die vaak in Spanje venoeft. 

Vermoed wordt dat behalve de kaping van een Saoedisch 
vliegtuig, het neerschieten van een ander vliegtuig, de 
commandogroep ook van plan was een aanslag te plegen op 
een vooraanstaande Saoedische persoonlijkheid in Spanje. 
Zoals algemeen bekend bezitten vele rijke Arabieren, onder wie 
koning en ,, in het zuiden van Spanje een 
vakantieverblijf. 
In kringen van de 'Mujahedeen Chalq' in Parijs werd vernomen, 
dat blijkens verkregen inUchtingen van personen 'binnen het 
bewind van Khomeiny', de groep van zins was om de in 
Auvers-sur-Oise lvlakblj Parijs) wonende leider in ballingschap 
van de Volksmujahedeen, , te vermoorden. 
i Medewerkers van verklaarden, dat behalve de in 
Spenje opgerolde commandogroep, die voornemens was 
Frankrijk illegaal binnen te komen, nog andere agenten van 
Khomeiny's inlichtingendiensten in Europa verblijven. 

1Commentaar 

·Functionarissen van da Iraanse ambassade in Madrid hebben 
!tegengesproken dat hun regering van het complot op de 
hoogte was. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Teheran 
beschouwt de affaire als een 'Zionistisch complot tegen Iran', 
bedoeld om de goede betrekkingen tussen Spanje en Iran to 
verstoren. Volgens de Iraanse staatsradio heeft de Spaanse 
politie bij het oprollen van de commandogroep samengewerkt 
met de 'Mossad'. De Iraanse weigering om de diplomatieke 
onschendbaarheid van de diplomaat niet te willen opheffen, 
wordt door de Spaanoe autorite1ten gezien als een arkenning 
ven schuld. Er is geen twijfel, zo verklaarde een Spaanse 
woordvoerder, dat de woning in Barcelona werd gebruikt als 
dekmantel om terroristische acties in Spanje en elders te 
organiseren en te coördineren. 
De leider van de woning in Barcelona, genoemde :J 
was volgens deze functionaris reeds vanaf hel begin van de 
Iraanse revolutie, bij vele terroristische acties belrokken 
geweest 
.Dossier: 27.01126.3 
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1. 21-8·1983, Laredo, twee bomexplosies bij gebouwen, 
waarbij 5 personen gewond raakten. 
Z. 4-9·1983, provincie Navarra, bomexplosie voor de Universiteit 
van Navarra. Er werd slechts lichte schade aangericht. 
3. 5-9-1983, Hernani, moord op café-eigenaar in diens bedrijf. 
4. 18-9-1983, Urnieta, moord op politieagent op het 
spoorwegstation. 
5. 26-9-1983, San Sebastián, bomexplosie bij het Militaire 
Discountstore, waarbij aanzienlijke schade werd aangericht. 
1. 27-9-1983, lspaster, bomaanslag in meelfabriek Rubel N.V., 
waarbij onbekende schade is toegebracht. 
7. 27-9-1983, Castro Urdiales, poging tot moord op lid van de 
Guardia Civil. Het slachtoffer werd zwaar gewond. 
8. 28-9-1983, Bilbao, poging tot moord op agent stadspolitie. 
Het slachtoffer werd ernstig gewond. 
9. 7-10..1983, lrûn, twee bomexplosies bij een politiebureau. De 
bommen richtten enorme schade aan. 
10. 12-10-1983, Renterfa, moord op een lid van de Guardia 
Civil. 
11. 12-10-1983, Burgos, moord op twee politieagenten in een 
ziekenhuis. De agenten die met de bewaking van een opgenomen 
ETA-activist waren belast, werden van korte afstand 
doodgeschoten door ET A-leden die een dokters-jas droegen. 
12. 18-10-1983, Onate, bomexplosie onder motorvoertuig, 
waarbij een lid van de Guardia Civil werd gedood. 
13. 28-10-1983, Bilbao, twee bomexplosies bij gebouwen. 
Aangerichte schade onbekend. 
14. 28-10-1983, San Sebastian, bomexplosie bij een gebouw. 
Schade onbekend. 
15. 9·11-1983, Bilbao, moord op een 31-jarige keilnar in een bar 
gepleegd door middel van pistoolschoten. 
16. 12·11-1983, Bermeo, moord op een 52-jarige 
marine-luitenant door twee gewapende mannen. 
17. 4-2·1984, Bilbao, moord op ex-ETA-lid Francisco SOLAUN 
(39), toen hij in zijn auto op weg was naar zijn werk. 
18. 5-2·1984, Lasarte, moord op gepensioneerde Guardia Civil 
lid, toen hij op weg was van de 
kerk naar zijn woning. 
19. 1·3-1984, Vitoria, moord op gepensioneerd politieofficier 
door 2 mannen die zijn woning waren binnengedrongen. 
ZO. 27-3-1984, Eloriio, moord op dienstdoende politieman. Hij 
werd vanuit een rijdende auto doodgeschoten. 
21. 1-4-1984. Recalde (Bilbao), moord op dienstdoende 
politieagent. 
22. 13-4-1984, Pamplona, moord op een ex-militair in diens 
winkel. Kort hierna ontplofte een bom in een auto die door de 
daders van de moord op de ex-militair zou zijn gebruikt. 
Tengevolge van de explosie verloren 2 agenten het leven. 
23. 14115·5-1984, Fuenterrabfa, explosieve lading onder een 
marinevaartuig in de haven aangebracht. Bij de explosie kwam 
een marinier om het leven en werd het vaartuig tot zinken 
gebracht. 
24. 27-5-1984, Pamplona, bom aangebracht onder auto van een 
kapitein van de Guardia Civil. De kapitein werd bij de explosie 
gedood en zijn vrouw werd zwaar gewond. 
25. 7-8-1984, Pamplona, moord op dienstdoende politieman bij 
het plaatstelijke sportstad ion. Hij werd vanuit een rijdende auto 
doodgeschoten. 
28. 15-8-1984, San Sebastién, bom onder auto ontploft, waarbij 
een lid van de Guardia Civil om het leven kwam. 
27. 15-6-1984, Hernani, schietpartij tussen 3 ETA-leden en 
Spaanse politie. Hierbij kwamen 2 terroristen om het leven. De 
andere terrorist, , een belangrijke activist 
werd aangehouden. 
28. 18-8-1984, lspaster, moord op plaatselijke 
gemeentesecretaris, Hij werd 
bij het verlaten van een café doodgeschoten. 
29. 2·7·1984, Bilbao, moord op gepensioneerde 
luitenant-kolonel, ~Hij werdvoorzijn 
woning doodgeschoten. 
30. 11-7·1984, Portugalete, moord op een lid van de Guardia 
Civil voor diens woning. 
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De aanslagen, waarover al eerder in het JBT verslag is gedaan, 
zijn niet in dit overzicht opgenomen. 
Doss. 23.0/1.72. 

B. Arabisch terrorisme 

1. Serie bomaanslagen op Libische dissidenten in Londen en 
Manchester in de periode van 10 t/m 12 maart 1984 

In de ochtenduren van zaterdag, 1CJ..3-1984, deden zich in 
Londen vijf door tijdbommen veroorzaakte explosies voor. 
Bij de in centraal Londen gelegen nachtclub 'Biue Angel', die 
overwegend door Libische dissidenten wordt bezocht, ontplofte 
een bom welke onder een tafeltje was geplaatst. 
Als gevolg van de ontploffing werden 23 Libiërs licht gewond, 
terwijl het pand schade opliep. 
Verdacht van deze explosie worden drie Libiërs die kort tevoren 
de nachtclub hadden verlaten. 
Dezelfde ochtend ontplofte een tweede bom en wel bij een 
krantenkiosk, waarvan de eigenaar een Libiër is. De kiosk werd 
volledig verwoest. Hierbij vielen geen slachtoffers te betreuren. 
In de Londense wijken waar veel Arabieren, waaronder Libiërs, 
wonen vond de politie nog drie tijdbommen, die zonder 
noemenswaardige schade aan te richten tot ontploffing werden 
gebracht. 
Op zondag 11-3-1984, in de ochtenduren, explodeerden twee 
tijdbommen bij een appartementencomplex van een Arabische 
wijk in de stad Manchester. 
Ten gevolge van de ontploffing werden drie personen uit een 
Libisch gezin ernstig gewond. Een personenauto werd verwoest, 
terwijl tientallen ruiten in de onmiddellijke omgeving 
sneuvelden. 
Op maandag 12·3-1984, in de nachtelijke uren, ontdekte de 
politie een tijdbom in de populaire 'Omar Khayyam Nachtclub 
en Restaurant' gelegen aan de Regentstreet in Londen. De bom 
kon bijtijds onschadelijk worden gemaakt. 
Over de samenstelling van de gebruikte tijdbomme['l zijn geen 
details bekend. 
Tot nu toe heeft geen enkele organisatie de verantwoordelijkheid 
voor de bomaanslagen opgeëist. 

Commentaar 

Scatland Yard heeft de in Engeland woonachtige Libische 
dissidenten enkele dagen voor de bomaanslagen gewaarschuwd 
op hun hoede te zijn, omdat er aanwijzingen waren dat er een 
nieuw 'liquidatiecommando' het land was binnengekomen. 
Een week voor de aanslagen had de Libische leider Muamar El 
Gaddafi verklaard, dat hij de campagne tegen Libische 
dissidenten in het buitenland zou heropenen. 
Na het bekend worden van de reeks aanslagen maakte het 
officiële Libische persagentschap 'Jana' wereldkundig, dat de 
Libische regering niets te maken had met de bomaanslagen in 
Engeland. Naar aanleiding van de aanslagen werden twee 
diplomaten van de Libische ambassade in Londen op het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken ontboden, waar zij in 
krachtige bewoordingen te verstaan kregen dat de Britse 
regering niet zal toestaan dat vetes tussen Libiërs op haar 
grondgebied uitgevochten worden en dat Libiërs van deze 
terroristische daden worden verdacht. 
Vier jaar geleden begon begin maart- samenvallend met de 
Libische nationale feestdag -een campagne tegen in Engeland, 
West-Duitsland, ltaliê en Griekenland woonachtige Libische 
dissidenten. (Zie JBT nr. 80-06 ff Btl. onderEen JBT 80-07 11 Btf. 
onder A). 

Aanhoudingen 

Enkele dagen later werden in Engeland elf Libiërs aangehouden, 
onder wie de belangrijke zakenman, Vijf 
van hen werden na uitgebreide verhoren gedeporteerd. Twee 
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personen, onder wie de zakenman, werden voorgeleid en na 
betaling van een borgsom op vrije voeten gesteld, maar 
moesten zich tweemaal per dag bij de politie melden. Beiden 
zullen zich later voor hun betrokkenheid bij de bomaanslagen 
tegen Libische dissidenten moeten verantwoorden. De overigen 
werden heengezonden. 

Demonstraties 

De bomaanslagen tegen Libische dissidenten hebben geleid 
tot demonstraties van tegenstanders van het Libische bewind 
bij de Libische ambassade aan de St. Ja mes' Square in Londen. 
Tijdens een vreedzame demonstratie op dinsdag 17 april1984 
werden vanuit de ambassade verscheidene schoten afgevuurd 
op de zich voor het gebouw bevindende demonstranten. 
Als gevolg van de schietpartij werd de Britse politieagente 

dodelijk getroffen, terwijl zeker tien 
Libische dissidenten gewond raakten. 
De schietpartij heeft tot het verbreken van de diplomatieke 
betrekkingen tussen Engeland en Libië en uitwijzing van al het 
Libisch ambassadepersoneel geleid, na weigering door de 
Libische regering de schutter(s) over te dragen, opdat zij door 
de Britse justitie vervolgd zouden kunnen worden. 
Na ontruiming van de ambassade, doorzochten specialisten 
van het leger het gebouw, waarbij werd gezocht naar de bij de 
schietpartij gebruikte vuurwapen(s). Er werd een grote partij 
vuurwapens aangetroffen, maar de gebruikte exemplaren 
werden niet gevonden. Het ligt voor de hand dat deze als 
'diplomatieke bagage' het land zijn uitgesmokkeld. 

Moord 

Op maandag, 20-8-1984, werd in een appartement in de 
Londense wijk Marylebone, het in staat van ontbinding 
verkerende lijk van de zakenman . , aangetroffen. 
Hij bleek te zijn doodgeschoten. De moord kwam aan het licht 
toen de buren klaagden over stank. 
De politie zei te vermoeden dat de moordenaar de zakenman 
eerst naar het appartement had gelokt alvorens hem te 
vermoorden. 
De vrijdag daarvoor, op 17-8-1984, was hij in verband met het 
nakomen van zijn meldingsplicht, nog aan het politiebureau 
gekomen. 
Anonieme Libische informanten verklaarden dat de vermoorde 
de namen van de personen die verantwoordelijk waren voor de 
bomaanslagen in Londen en Manchester tegen dissidente 
Libiërs, wilde bekend maken tijdens de a.s. rechtszitting. 
Volgens deze informanten stond het slachtoffer niet langer 
achter het Libische regime. 
Libië heeft op 21-8-1984 geprotesteerd tegen de moord op de 
zakenman en de Engelse autoriteiten verantwoordelijk gesteld 
voor leven en veiligheid van zijn onderdanen in Engeland. De 
Britse politie heeft vooralsnog commentaar geweigerd op 

1geruchten in Libische oppositiekringen, dat. is 
vermoord op last van het bewind in Libië. 
Dossiernummer 27.0/132.1. 

2. Bomexplosie in stationsha/2 van de Londense luchthaven 
Heathrow op 20-4-1984 

Op vrijdag 20-4-1984, tegen 21.15 uur, vond een explosie plaats 
in de douane- en bagageruimte van stationshal 2 van de 
internationale luchthaven Heathrow bij Londen, waar 
overwegend Europese vluchten worden afgehandeld. 
De ontploffing deed zich voor op het moment dat honderden 
vakantiegangers klaar stonden voor vertrek naar Europese 
bestemmingen. Het was in verband met het Paasweekeinde in 
de stationshal aanzienlijk drukker dan gewoonlijk. 
Direct na de explosie ontstond een paniek onder de aanwezigen 
in de vertrekhal, die al schreeuwend- sommigen achter hun 
bagagewagentje- wegrenden om een veilig heenkomen te 
zoeken. Er hing een dikke rookwolk, terwijl enkele waterleidingen 
het hadden begeven, waardoor er water in de hal stroomde. 
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Ten gevolge van de ontploffing raakten 23 personen gewond. 
Eén van hen, een Britse employé van de Franse 
luchtvaartmaatschappij 'Air France', liep zeer ernstige 
brandwonden op. 
Terstond na de explosie, begaven tientallen leden van de 
Londense anti-terreurbrigade zich naar de luchthaven, ontruimd 
de stationshal en een aantal andere stationsgebouwen, om 
naar eventuele verdere verborgen explosieve ladingen te 
zoeken. 
De ontruiming had tot gevolg dat nagenoeg alle vliegtuigen 
met vertraging vertrokken, terwijl rond de luchthaven grote 
opstoppingen ontstonden. 
De bom, bestaande uit± 2,5 kg springstof, was verborgen in 
een koffer, die was behandeld door bagagepersoneel van de 
Franse luchtvaartmaatschappij 'Air France'. Waar de koffer 
precies vandaan kwam kon niet worden vastgesteld. Air France 
behandelt namelijk ook de bagage van andere 
luchtvaartmaatschappijen, waaronder de Libische. 
Op de dag van de aanslag, in de middaguren, was een vliegtuig 
uit Tripoli (Libië) gearriveerd. 

Claim 

In een telefoongesprek zei een onbekende man dat de 
bomaanslag het werk was van de 'ANGRY BRIGADE', een met 
de I.R.A. sympathiserende organisatie. De autoriteiten nemen 
deze claim niet serieus. 

Commentaar 

In 1974 ontplofte er een autobom nabij de luchthaven Heathrow, 
waarbij drie personen gewond werden. Later werd een Ierse 
terrorist voor deze en andere aanslagen gevangen gezet. 
Alhoewel de Britse minister van Binnenlandse Zaken verklaarde 
dat de politie tot nu toe niet heeft kunnen vaststellen dat er· 
verband bestaat tussen de op 17-4-1984 plaatsgehad hebbende 
schietpartij rond de Libische ambassade in landen waarbij de 
politieagente werd gedood en de aanslag op 
de luchthaven Heathrow, wordt een verband tussen beide 
voorvallen niet uitgesloten geacht. 
Het hoofd van de anti-terreurbrigade verklaarde, dat er bepaalde 
overeenkomsten bestaan tussen deze bomaanslag en de 
bomaanslagen op Arabische doelen in Londen en Manchester 
in maart 1984 (zie elders in dit Journaal). Volgens hem vertoonde 
de bom die gebruikt was grote gelijkenis met de bommen die in 
genoemde steden gebruikt waren tegen Libische dissidenten. 
Dossiernummer 27.0/129.1. 

-
3. Aanhouding van Iraanse commandogroep in Spanje dd. 
23-7-1984 
('MARTELAARS VAN DE ISLAMITISCHE REVOLUTIE') 

Op maandag 23-7-1984 werden in een woning te Barcelona de 
Iraniërs, 

,, houder van Iraans paspoort nr. 013182 afg. in 
Teheran dd. 27-1-H - ·-

, houder van Iraans paspoort nr. 663596 ep 
, , houder van lràans 

paspoort nr. 1000846 afgeg. te lstanbul op 14-11-1983 
aangehouden. 
In de loop van dezelfde dag werd in Madrid een vierde Iraniër 
aangehouden. De aangehouden!Y. 

, was Spanje op 
20-7-1984 binnengekomen en maakte daarbij gebruik van een 
vals Tunesisch paspoort nr. 9111434, uitgereikt te Tunis op 
24-9-1980 en gesteld op naam va~;~ 
Oe vier Iraniërs, die als internationale terroristen worden 
aangeduid, behoren tot de radicale Sji'itische organisatie 
'MARTELAARS VAN DE ISLAMITISCHE REVOLUTIE'. 
De aanhoudingen in Barcelona waren het gevolg van 
onderzoeken ingesteld naar aanleiding van de aanhouding van 
de Iraniër . , op het 
vliegveld Orly op 7-7-1982, die een telefoonnummer bij zich had 
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