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Bomp/latsing bij gemeentelijk energie bedrijf in Den Haag 
d.d. 24-12-1985, (Rood Revolutionair Front.} 

Op 24-12-111115, omstreeks 00.00 uur, ontving de GP Den Haag 
tweemaal een telefonische melding over de plaatsing van een 
·-lkookpanbom' bij het 'o.n-telljk EM11111 BurHU' aan de 
'l.ooedulnHUde'. Benadrukt werd dat de pan niet geopend 
moest worden. 
De bom zou om 01.20 uur exploderen. In het tweede telefoomje 
werd geregd dat het ROOD REVOLUnONAIR FRONT 
verantwoordelijk was voor de plaatsing. Het ANP bleek een 
soortgelijke melding te hebben ontvangen. 

Snellcoollpu. 

Omstreeke 00.05 uur trof een porti"' naast de Ingang van het 
gebouw van het Gemeentellik EMI'fllle Bedrijf aan de 
loOidu"--113 te Dan Haag een plastic zak aan waarin zich 
aan dichtgeplakte snelkookpan bevond. 
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- een uurwerkhuis, mogelijk afkomstig van een kookwekker, 
gemonteerd op een montageplaat; 
- in de pan bevond zich 1300 gram slecht gemengde poeder 
bestaande uit gele zwavelbrokjes, witte kaliumnitraat 
krlstalbrokken, koolstofpoeder, nitraat, chloraat en suiker; 
- grijskleurige taxtieltape met crèmewitte plakzijde met een 
breedte van 76 mm; 
- een PHIUPS 9 Volt batterij type 6F22S. 
Geconcludeerd werd dat de vulfing van de sigarenkoker als 
ontstekingslading had moeten dienen voor het mengsel in de 
snelkookpan. Dit mengsel had kennelijk middels de batterij op 
tijdbasis moeten ontsteken. 
Gezien de grote hoeveelheid mengseien de wijze van opsluiten 
zou na ontstekln~ een forse explosie plaats hebban 
gevonden waarbij het uit de gastankjes stromende gas vlam 
zou hebben gevat. 

Aecherehe onderzoek. 

Opmerkelijk was dat de melder sprak van het Gemeemelijk 
Energie Bure1111 in plaatsvan G. E.lledrllf, alllOokvan 
Loosduinsekade in plaats van Loosduinseweg. De meldingen 
bleken gedaan te zijn vanuit een open bare telefooncel in Den 
Haag. 

Uit door de E.O.D. gemaakte röntgenfoto's bleek dat hier sprake Op de bomrestanten werden geen dactyfoskopische sporen 
NB& van een galmproviseerde bom. De bom werd onschadelijk aangetroffen. Bommen bastaande uit de combinatie van een 
gemaakt. Het binnenwerk bleek te bestaan uit een prin1plaatje snelkookpan en gastankjes werden in België door de CCC 
met tijdmechanisme, een reageerbuis gevuld met een onbekende gebruikt. Een verband met de door de CCCgepleegde aanslagen 
stof, drie gas busjes, circa 3 kilo zwartkleurige poeder, een · ,.-, -d niet vastgesteld. 
stukje draad en een liltillampje (foto 7 en 2). ~ IHet ROOD REVOI.UllOftAJR FRONT is bij de daarvoor in 

"ïwinmerking komende diensten onbakend. Een onderzoek naar 
de dader(s) had tot op heden geen resultllat. Technhlch onderzoek. 

De bomrmanten bestonden uit; Doss.nr. 9.003. IBZC/00158 
- een snelkookpan, doorsnede 22 cm., hoogta 17 cm .. rood 
aluminium 
- een deksel, bodemopschriften BRAUN Sc KEMMLER, 
Scltnellko, SYSTEM ADDREX, 72. Handvatten ontbraken; 
- drie wegwerpgastankjes met het opschrift: LEEFERiNK 
GASTECHNIEK OLDENZAAL. Coda's 84 NL 29 en 82 TD 023 
TKS, Inhoud 200 mi. butaangas; 
-een aluminium sigarenkoker, lengte 13,5cm. en doorsnede 2 
cm. Onderin de koker bevond zich 27 gram chloraat, suiker en 
nstrium. Bovanin bevond zich een mengsel van 7 gram 
kleideehjes, houtskool brokjes, alumlnlummetaal, nitraat en 
kalium. óeza kombinatie wijst op een vuurwerkkompo1itie. 
Tevens lag bovenin de koker een niet gepeld flitslampje, 
waaraan een rood dun twftllngsnoer waa QIIIOideerd, dat door 
de dop van de sigarenkoker heenliep; 
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Groeperl..-nJO.V.niutiel I hr10nen 

---------------------
G,_./Org. Art. Nssm VoornNm Geb. dBtum Art. 

Abu Nidal 06bti.G1 
06bti.D1 
06bti.A1 

Action Directe 06bti.A1 
06bti.J1 
06btl. A4 

Asala 06bti.A1 
Bewegingv.d,15e mei 06bti.A1 
Chukaku-Ha 06bti.E1 

06bti.C1 
Oe roep v. Jezus ChriJtus 06btl. K1 
Europees Front van Werklozen 06bti.A1 
Gr. v. mart. v. Munzer ai-Oadri 06bti.D1 

06bti.G1 
Intern. Simon Bolivargroep 06bti.H1 
Intern. Anti-lmp, Brigade 06bti.C1 
J.AA. 06 bnl. 2 
Kakurokyo 06bti.C1 

.~ Aev. Arab. Front 06bti.A3 
06bti.G1 

Rood Revolutionair Front 06bnl. 1 
Sen kl-Ha 06bti.C1 
Zwarte September 06bti.A1 

foto 1: Elementen van de bom. 
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foto 2: Elementen van de bom. 
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Op 2+1181- Mllllrld de Llbltche consul 
I utt, die op 3-5-1181 samen met de eveneens uitgewezen 

economisch attech6 naar libiê 
terugreisde. 
Een van de 11naehouden Soanjaardan is de rechta-radica Ie 
luitenant , die In 1981 optrad als 
verdediger van de officieren die in februari van dat jaar aen 
poging tot staatsgreep pleeadan. 
In JHu.rl1181 brachten en een 
bezoek aan Libië -rblj zij door Ghedalfi penoonlljk wardan 
ontvangen. 

Dou. nr. 9.003.2BZC/465 

L. Turldle 

1. Poging tot IJIInJIIBg op US offiCiersclub d.d. IIJ-4.19116 t• 
Ankara 

Op 1..._1 .. werden, ometreeks 21.00 uur, na een anonieme 
tip over een te plegen bomaanslag op een Amerikaanse 
officiersclub In An••• twee mannen in de onmiddellijke 
omgeving van de club in het district Gezlosmanpesa 
aangehouden. ·-Do"'m ,.,.,,. ltr<ldenr 

83-12·24 Londltn 8."...,..,.11~ Marks & Sponoer 
84-08-20 Perijs 8ornMn~lag Leumi-blnk 
84-02·23 Parijs Bom-lla!l Morko llt Sponc:or 
8~·23 Parijs B<ln'tiil."slag Marlel a Spencer 
84-02·23 Pwij& B""""'nstllll Morb & SPincw 
84-02·23 Perijs Bamoanal .. Morb & SPinOOr 
84·12·24 Grwenhag~~ BomploOI>ing G,E,8, 
86«!·25 -Tokio Roko-poleit 
86«J.25 Tokio Ra......"IU.S,..,mbanado 
BIHI3-28 Ooaka Reb"-'wl POlitilbureau 
8&03-31 Tokio RillOl-al poleizon 
11604·10 Li•- BOI'nMf\llag kantoor Air Frence 

86-04·16 Lyon Borranlleg Atnlflcan Exprea 
8&04·17 Heatrow-eirport Poging-~~~ tooJtel E~-A~ 
11604·18 A"k',. Poging urnleg US«f. club 
8&04·18 Anklira Pçgfng bomaanslag Ukff, club 
8&04·25 Belroet B..,.noi .. Bri11ebeok 

18-110-1125 Lvon/Ecuallv M-I .. Diroc:IIUr Blocklit 
Deckot 

8&04-:26 Sana ~ng.-.toglld US-. 

111}04-26 Lyon ~1.-g Amerlc:en EJ(Jlfns 
8&04·26 Nex.ico CitY Poging bomeonoleg us-. 

88<l4-27 Jeru~alem Moord•MJea Britse toerist 

Bljzond ... z.bn Centrale Juni 19118, no. 8 

DetWee, en 
Libiërs, bleken In het bezit van een tea met zee 

handgranaten. In de loop van het onderzoekwerden n()(l twee 
oerwonen aanQehouden; 1 en 

Wegens ernstige verdenking van het vla diplomatieke kanalen 
binnensmokkelen van de expl08ievan en handarenaten w.,..den 
arrestatiebevelen uttaevaardiqd tegen. 
en , belden verbonden aan het 
Libische Volksbureau in Anbn als respectievalijk 
bewekfngsbeambte en administratief attach6 en 

, directeur van hat kantoor van de Libische 
luchtvaartmaacachappli in lttanbul. 
De drie hebben Turkl)e kort na de arrestade ven Ramadan en 
T arhuni verlaten. 

r zou het doelwit hebban uitgekozen en vervolgens een 
hitteam vanuit letlilbul naar Anbrl hebben gestuurd. 

Oosr. nr. 9.003.2BZC/00463. 

a./m Art 

06btl. A1 
Zwarte Sepgmber 08 btl. At 
Abu Nidol 06bti.A1 
Action Direcu 08 btl. At 
ASAl.A 08btl.A1 
Europeet Ftont van Werklozen 06bti.A1 
Rood RIIYolutlonair Front Debnl.1 
Sen kl-Ha 06bti.C1 
Sonki Ha 06bti.C1 
ChubKu-He 06bti.C1 
Kakurok'IO 06bti.C1 
Action Directe 06bti,J1 
~.roep lt. Jezus Christus 06 btl. KI 
RMI'. A rib~ Front 06bd.A3 

06btl. 81 
06btl. L1 
06bd.Gt 
06btl. Ft 
06bti.Gt 
06bti.G1 

06btl.l1 
D6btl, Gt 

Aev. Ar--lb. Front 06bd,G1 
Intern. Simon Bolivar.,-oep 06bti.G1 

06btl. Hl 
Gr. v. m1rt. v. Munz.,. •..Qadri 08 bd.Ot 

08bti,Gt 
--02 Madrid BompiOBISing North Amoricon Bank De.._ v, Jezus Christus 08btl. Kt 
~ Tokio Rllke_""alpolels 0\ukaku-HI 06bti,E1 
8&0!1-14 Djakarm Raketaa""ll Jeponoe omb, lntltm, AntJ..~mp. Briglde D6bti.C1 
11&05·14 DJakarm floketMfiYIIIU.S.- Intern. And·lmp. Brigade D6bti,C1 
86-0S-18 fatijl Bomaen~leg S.cr.-Gen. InterPOf 061>ti.A4 

...__Info...- lillilMln • Cll 6 

z. Aanhouding in bezit van elfPlosleven d.d. 
1·5-1986 Schiphol/Airport 

Eind ..,.a 1 .. werd uit betrouwbere bron vernomen dat 
Palestijnse terroristische organisaties voor het vervoer van 
exploaieven gabruik zouden maken van elektrisch en elektronisch 
materlulzoals caculators,transistorradio's, etc .. 
Verder werd bekend dat het ".panM Rode Ugli medio april 
1 .. aan een persbureau In Japan een veridaring heeft doan 
toekomen waarin -d gestelet dat in verband met de recente 
Amerikaanse vergeldingsectin contra Ubll alle steun zal 
worden verleend aan PelutljnM terroristische organisaties. 
In verband met bovenstaande werd verzocht speciale aandacht 
te besteden aan bovenomschreven apparatuur in het bezH van 
binnenkomende reizigers van Palestijnse/Arabische en Japense 
origine. 
Op 1+11M, amstreelcs 14.15 uur werd op Schlphoi-Airpon een 
man aangehouden die o.a. in het bezit waa van een rode 
radio-cassette recorder van het merk Sanyo mataan beide 
uiteinden een luidspreker. In de radio-caasetterecorder biekan 6 
ontstekers verborgen te zijn. Het toestel was verborgen In een 
qrote weekend-tas van het merk YBL In de tas werd naai de 

1dio een bus met ongeveer 1 kg springstol (TNT· vlokken) 
aangetroffen. 

_.. .. 
Vlet van de ontstekers bleken van dubieuze kwaliteit en 
onbekende herkomst de overige twee zijn met aan zekerheid 
grenzende waarschijnlijkheld van Tsjecho-Slowaakse makelij en 
worden gebruikt door PeleltJinee groeperingen, meer In het 
bijzonder door de Abu lbrahlm fractie. 

p~ 

Bijzonden z.bn c-.... l•n11te8.no.l 

achtergrond van bovenstlande dreiging. Er bestaan sterte 
aanwijzingen dal. belrokken is bij de komst van 
de Japanner na.,,~rliïïd zödateveneens kan wordan 
verooo-eld dilt h 1) óp enigerlei wijze betrokten kan zijn bij 
voornoemde voorganomen aanslagen. 

ActmwlfOIMI 

verbteaf tot zijn verhulzing In 1171 nur Toldo in zijn 
geboorteplaats Myaukl. In 1174 vestigde hij zich In Athene. Na 
zijn veatiging in AllteM bracht hij nimmer een bezoek aan 
Japan. In 1986 voegdan zijn vader en moeder zich kort na 
elkaar bij ham om te halpen bij zijn vishandel. In zijn 
scholieranperlode _,den anti-Amerlkaanse sympathieift 
vallgesteld, maer enige binding mat een terroristische 
organl8atie Is naait vaatg88tald. 

Oosr.nr. 9.007.21BZC/259 

11. Bultenland 
A. fmlkrljlr 

1. dader bomunsiB(Jfln Marb & Spencer 
aangehouden d.d. 8-5- 1986/n Nancy 

Op 8-6·1- werd in Nancy _ 
aangehouden die betende betrokkan te zijn bij 

drie aanslogan waarbij in totul 1 dode en 16 gewonden vielen: 
- bomunll .. Malb 111 ~ ln Perijs op 23124-2·1•; 
Dere •-lag werd geclaimd door de volgende groepen ngen: 
- Europese front van -kloun; 
- Abu Nldal; 

De man was in bezit van het Japanse paspoort ME 9398Z8I ten,__ - ASALA en 
name van: , : 1- Action Directe. 
afgegeven d.d. 3-8-11114 door de Japanse amba-de in .. - bomaiiiÜg Leumi-bank In PiliJs op 2CHI·11184; 
Athene. Uit de in het paopoort voorkomende Itempels bh)kt dat Claim: Zwarte September. 
betroktene reizen heeft gemaakt tussen Ath- en Belgrado. - bomaanalla M ... & ~In Londen op 2+12·1183. 
Op 30-4-1181 reisde hij vanuit A1h- naar a.tgndo en op Niet geclaimd. 
1-6-1 .. met vluchtnr. JU 280 vanuit lelpHol near Nederland. In de woning van werd induotrièle springstof van het 
Uit verdere bescheiden blijkt det betrokkene rnanaging diractor merk Pentilrit met een elektrische ontsteker, en ongeveer 225 
is van KIKUNO VA IMPOREXPORT TRAOE E.P.E. Ltd. 2 S.Oufou gram zelfgemaakte aprinastof met aan evaneant1 zelf gemaakte 
St Syntagma Sq. GR 1057 Athena-Greace, tel. 01·322·0588, ontsteker aangetroffen. verklaarde te hebban 
""lex 218344185 GR Att. Tx 68 Kikunoya, een zaak die zich bezig gehandeld In opdracht van . 

•uclt met de handel in tonijn. Tevens beheert in Per opdracht zou hij tussen de 1000 en 3000 US dollar hebben 
Athene een boekhandel in voornamelijk Japanse boeken. ontvangen. De sprinootof zou afkomstig zijn uit Bagdad, aldus 
VerdiCht van uitlokking van het door ··· gepleegde de verklaring van 

~rijf, voorhanden hebban en invoer van ondierdelen van 
.urwapens (explosieven en ontsteldngsmateriaal), werd op 

!iir_~n-~~~-~e reeds jaren In dal~nkse scene actief 

te Zaendam aangehouden. 
muitte in maart en aprii198S reizen naar 

Belgrado en Athene. Gebleken Is dat op 1·5-16, 
de dag van de aankomst van in Amsterdam verbleef 
waar hij in het Mariott-hotel vroeg of ene een bericht had 
Bchtargalaten.ln hat Omega-hotal informeerde hij naar een 
vrouw met een Japans of Chinees u~erlljk. 

TokloSummlt 

Van 4 tot en met e-5-1 .. vond In T oldo een conferentie plaats 
van zeven industrielanden en de voorzitter van de E.G. 
(demiaionair-premier Lubbers). 
Het JlfMIIM Rade._.... heeft een communiqué verspreid 
waarin zij aankondigde ter gelegenheid van deze bljeenkomot 
aanslagen te zullen plegen in diverselan dan, o.a. op Amerikaanse 
doelen, I.v.m. de bombardementen op de Ubische Staden 
Tripoll en BillalliL 
De komst van de Japanner naar Nederland mat 
genoemde explosievan kan wellicht worden verklaard tegen de 

is de lelder van de Palestijnse terroristische 
organisatie 'BfWflfling v11n de 15e mei' die de afgelopen twee 
jaar de aandacht op zich vestigde door het gebruik van duodanig 
geprepareerde kofferbommen dat bij r6ntgencontrole de fatale 
inhoud niet opvalt. 

Oosr. nr. 9.003.28ZCI75 

2. Directeur veniging Black •nd Decker doodgeschoiBn d.d. 
25-4-1986 te Ecul/y/Lyon 

Op 21-4-1,. werd bii ziin wonlna in Ecully, een voorstad van 
Lyon, de Brit directeur van een vestiging 
van het Amerikaanse bedrijf Black and Decker, doodgeschoten. 
De aanslag -rd geclaimd door een man mat een sterk Arabisch 
accent die onder meer verklaarde 'Wij zijn aan Arabische 
beweging die verantwoordelijk is voor deze vergeldingsactie. 
WiJ zullen alle Brille en Amerikaanse kapitalistische belangen 
in de we<eld vamletlgen'. 

Do111. nr. 9.003.2BZC/456. 

lleciMn:lle .........,_ Bull.tln • Clll 0 



3. Bomaanslag op kanraar American Express d.d. 16-4-1986 re 
Lyon !'Revolutionaire Arabische Fronr') 

Op 26-4-1tlll werd in Lyon een bomaanslag gepleegd op een 
kantoor van Amettc.t &pres.. 
Het op de zesde verdieping gelegen kantoor brandde geheel 
uit. Op dezeffde verdieping îs tevens een kantoor van het 
Amerikaanse bedrijf Control Data gevestigd. De aanslag werd 
geclaimd door het 'Revolutionaire Arabische Fron(. 

Doss. nr. 9JJ03.2BZC!462 

4. BomiSnslag secretariaat-generaal Interpol d.d. 16-5-1986 in 
St. Cloud/Parijs ( Action Directe) 

Op 1&-5·1*, omstreeks 22.00 uur, zag een Franse politieman 
dat twee bewapende en gemaskerde mannen een bom tegen 
de buitenmuur van het Interpolgebouw wilden plaatsen. 
De bommenleggers wenden door een of twee mededadefO met 
een automatisch wapen gedekt. 
Direct na het zien van de politieman werd gevuurd. 
Terwijl de In de arm getroffen politieman het gebouw invluchtte. 
wist een van de daders, met behulp van een ladder over de 
omheining gekomen, de bom te plaatsen, die kort daarop 
ontplofte. De schade wordt op enige miljoenen guldens 
geschat. Ter plaatse werden veertig patronen en pamfletten 
van ActJon Directe aangetroffen. 

Doss. nr. 9.003.2BZC!458 

B. Groot-Brlttlnnlil 

1. Poging tot sanslag op toestel Èi.-AL d.d. 17-4-1986 
Heathrow-Airport 

Op 17-4-1* werd op da luchthaven van Heathrow/Londen een 
vrouw aangeMouden die trachtte een bom aan boord van een 
toestel van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El-AL te 
brengen. In de avond van 11-4-1918 werd een 35-jarige man 
aangehouden die er van verdacht wordt de vrouw de tas met 
de bom te hebben overhandigd. De man blijkt een broer van de 
in Welt-Btltljn aangehouden vermoedelijke dader van de 
aanslag op de discotheek La Belle. 

Dass. nr. 9.003.2BZC/451 

C. lndonesli 

1. Rlketllanvallen op ambassades van Jl{l8n en Amerika d.d. 
14-5-19BE in J•k•na. (lnremation•le Anti-Imperialistische 
Brigade) 

Op 14-5-19111 ontploften in Jakarta een autobom in de buurt 
van de Canadese ambassade en w&rden raketten afgevuurd op 
de ambassadesvan de USA en Jop1111. 
Een half uur na de raketbeschieting ontplofte op een 
parkeerterrein tegenover het Wlsma Metrapolitangebauw, 
waarin o.a. de Canadese ambassade is gevestigd~ een autobom. 
Twee personen onder wie een chauffeur van de Canadese 
ambassade raakten gewond. Een auto werd vernield, vijf 
andere werden min of meer emstig beschadigd. 
De raket gericht op de Japanse ambassade werd, omstreeks 
11.30 uur, afgevuurd vanuit hotelkamer 827 op de achtste 
verdieping van het 300 meter van de Japan5e ambassade 
gelegen luxe President Hotel. De raket gericht op de Amerikaanse 
ambassade wercl, omstreeks 10.55 uur, afgevuurd vanaf de 
openbare weg in de amusementswijk tegenover de US 
ambassade. 
In de hotelkamertrof de politie een gêfmproviseerde 
lanceerinrichting aan en drie liter benzine. 

llljzond•re Z.ken Centrale juni 1886, no. 6 

Onderzoe4< 

De hotelkamer 827 was ten tijde van het afvuren van de raket in 
gebruik bij een persoon van Japan$8 nationaliteit die zich onder 
de naam , Japanse 
nationaliteit, had ingeschreven en gelegitimeerd met het op 
deze naam gestelde Japanse paspoort, nr. MG 7342221. Het 
genoemde paspoort werd in september 1984 in India als 
vermist cq gestolen gemeld. 

Claim 

De aanslagen werden In ean anoniem telefoontje geclaimd 
door een persoon die zei te spreken voor de 'Internationale 
Antî-/mperislistische Brigade'. 
In de verklaring werd aangegeven dat de aanvallen een antwoord 
waren op de economische top in Tokio. De beller maakte 
gewag van zware schade aan de ambassades van de US en 
Japan en Canada. 
In feite was er nauwelijks schade aangericht. De door de 
Japanner afgevuurde raket doet een verband vermoeden met 
de reketaffaires rand de economische tap in Tokio (4 t/m 
6-5-1986). I 
- Op 25·3-1986 werden in Tokio 5 galmproviseerde raketten 
afgevuurd op het keizerlijk paleis en de Amerikaanse ambassade. 
Claim: 'Senki-Ha'. 
- Op 28-3-1886 werden drie zelfgemaakte raketten algevuurt 
op het politiebureau van Osaka. De autoriteiten hebben het 
-vermoeden geuit dat de actles het werk zijn van de Chuuku-Ho 
(Centrale Kern). 
- Op 31-3-1986 werden in Tokio een aantal gemproviseerde 
raketten afgevuurd op de paleizen Akasaka en Togu. Claim: 
Kskurokyo. (Raad van Revolutionaire Arbeiders) 
- Tijdens de top werden eveneens raketten afgevuurd die 
echter ook nu niete•plodeerden en weinig schade veroorzaakten. 

Ooss. nr. 9.003.2BZC/458 

D. Israël 

1. Moord op Britse toerist d.d. 27-4-1988 (Abu Nidai/Munzer 
ai-Qadri) 

Op 27-4-1986 werd in Oost-Jeruz•lem de Britse toerist 
' doodgeschoten. 

De aanslag werd geclaimd door de Abu Nldal groep. In de 
verklaring werd gesteld dat Abu Nidal de in Oost-Jeruzalem 
opererende 'Groep van manelsren van Munzer ai-Qsdri' 
opdracht had gegeven de doodstraf ten uitvoer te leggen aan 
een lid van de Britse geheime dienst. 
De Israëlische autoriteiten hielden korte tijd na de moord driJ 
mannen aan die betrokkenheld bij de moord bekenden en 
aangaven deel uit te maken van de Abu lbrahlm fractie. 

Dass. nr. 9.00.3.2BZC/460 

E. Japan 

1. Aanslag op conferentiegebouw Tokio-Summit d.d. 4-5-1986 
in Tokio 

Op 4~-1986, omstreeks 16.22 uur, werd in Tokio tijdens de 
ontvangstceremonie voor president Millerand een raketaanslag 
gepleegd op het Akasakepeleis waarin de conferentie wend 
gehouden. Oe daders vuurden de raketten af vanuit een 
ongeveer 2,4 km van het paleis staande flat 
In de flat was een uit vijf geleidingobuizen bestaand 'stalinorgel' 
gelnstalleerd. De raketten vlogen over het Akssakepaleis en 
sloegen ongeveer 1000 meter verder in op het terrein van de 
Canadese ambassade, waar zij in de betonnen vloer gaten 
sloegen van ongeveer 10 cm diep en 15 1!20 cm doorsnede. 
Bij de aanslag vielen geen gewonden. 
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J 

Claim 

De aansla~ werd geclaimd door de Chuuku~. 

Dass. nr. 9.004.21BZC/112. 

F. Ubanon 

1. Aanslag op Britse bank d.d. 25-4-1988 

Op ZS-4-1986 werd in Belroet een bomaanslag gepleegd op een 
Britse bank. 
De bam bestaande uit 6 staven dynamiet veroorzaakte geringe 
schade. 

Doss. nr. 9.003.2BZC!461 

G. Ubli 

1. Ubie betrokken bij intematlonsal t!lrrorisme 

Op 15-4-1986, na tal van incidenten, waarbij de bewijzen van 
Libische betrokkenheid bij de tegen de USA gerichte aanslag 
d.d. 5-4-19861n WHt-Berfijn (discotheek La Bellel en de poging 
tot aanslag op een TWA-toestel d.d. 2-4-19861n het Griekse 
luchtruim kennelijk doorslaggevend weren, werden Libische 
doelen in en nabij Tripoli en Bengul door de Amerikaanse 
luchtstrijdkrachten tijdenseen vergeldingsactie gebombardeerd. 
Eerdere vetzoeken van Amerikaanse zijde om over te gaan tot 
sancties van andere aard werden door de landen van de 
Europese Gemeenschap niet gehonoreerd. 
De escalatie van het confilet m.b.t. Libië heelt naast effecten op 
diplomatiek niveau. het terugbrengen van Libische 
vertegenwoordiging in Europa en het Libische antwoord 
daarop, geleid tal een aantal acties van met Ghadaffi 
sympathiserende groeperingen tegen de 'schuldigen' ven de 
bombardementen op Tripoli en Bengazi. 
- Op 27-4-1986 werd in Oost-Jeruzalem de Britse toerist 

doodgeschoten. 
- Op 26-4-1986 werd in Lyon een bomaanslag gepleegd op een 
kantoor van American Expren. 
- Op Zl-4-1986 werd in Mexico-stad een voor de US-ambassade 
geplaatste autobam (15 kg explosieven in de kofferbak} 
onschadelijk gemaakt. 
- Op 25-4-1986 we'd in Beiroet ean bomaanslag gepleegd op 
een Britse bank. . 
- Op 25-4-1986 werd bij zijn woning In Ecully, een voorstad van 
Lyon, de Brit , directeur van een vestiging 
van hel Amerikaanse bedrijf Black and Decket doodgeschoten. 
- Op 26-4-1986 werd in Sana, Noord Vemen, een lid van de 
US-ambassade in zijn auto beschoten en verwond. 
- Op 111-4-1* werden na een anonieme tip over een 
bomaanslag op een Amerikaanse officiersclub in Ankara twee 
mannen in de onmiddellijke omgeving van de club aangehouden. 
(Zie voor details m.b.t. bovengenoemde zaken elders in dit 
blad) 
Omtrent de positie van Ghadoffl na de US-actie is weinig met 
zekerheld te zeggen. Het ziet er naar uit dat hij zijn macht deelt 
met vier anderen: majoor I, vanouds 
Ghedaffl's rechterhand, inspecteur-generaal van de Libische 
strijdkracht I, vice stalchef 
en de commandant van de luchtstrijdkrachten 
Buiten de Amerikaanse druk heelt Gllaclaffl ean steeds 
toenemende binnenlandse oppositie te verwerken. 
De revolutie van Ghadaffl wordt ondermijnd door economisch 
wanbeleid en het instarten van de olieprijzen. Het dagelijks 
leven wordt bemoeilijkt door tekorten aan voedsel en 
consumptiegoederen. Het is duidelijk dat Ghadlffi de onrustig 
wordende bevolking voorhoudt dat de oorzaak van de tekorten 
en het stagneren van groots opgezette ontwikkelingsprojecten 
gevonden moeten warden in de effecten van het Amerikaanse 
imperialisme. 
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De economische problemen zorgen voor onrust binnen de 
strijdkrachten. Militaire bouwprojecten werden geschrapt en 
allertel privileges voor militairen werden afgeschaft. Daarbij 
komt nog de onvrede over de hoge kosten van de Libische 
aanwezigheid in Tsjaad. In dit licht bezien zijn de 
bambardementen voor Ghadafli bruikbaar om de aandacht af 
te leiden van de binnenlandse problemen en zodoende da 
bevolking te verenigen in de strijd tegen eJ<teme vijanden. 

Ooss. nr. 9.003.2BZC/453 

H. Mexico 

1. Poging tot aanslag US smbuSBde d.d. 26-4-1986 in 
Me>tico-City 

Op Z6-4-t986 werd in Mexlco.City een voor de US-ambnsade 
geplaatste autobom (1 5 kg e•plosieven in de kofferbak) 
onschadelijk gemaakt. De verantwoordelijkheid werd opgeëist 
door de Internationale Simon Bolivar groep. 
In anonieme telefoontjes wend gezegd dat de bom bedoeld was 
als pratest tegen het Amerikaanse bombardement op Libië en 
de înterventie in Nicaragua. 

I. Noord Vemen 

1. Lid US ambassade neergeschoten d.d. 25-4-1986 m Sana 

Op 25·4-1986 werd in Sana, Noord Vemen, een lid van de US 
ambassade in zijn auto beschoten en verwond. De aanslag 
werd niet geclaimd. 

Dass. nr. 9.003.2BZC/464. 

·J. Portugal 

1. Bomaanslag op kantoor Air Frsnce d.d. 704·1986 Lissabon 
( Zîe ook onder Spanje) 

Op 10-4·1986, omstreeks 5.40 uur, werd in de binnenstad van 
Usaabon een bomaanslag gepleegd op een kantoor van de 
Franse luchtvaartmaatschappij Air France. De bom was on een 
plastic vuilniscontainer geplaatst. Als springlading is zeer 
waarschijnlijk TNT gebruikt. 

Claim 

De aanslag werd geclaimd in een anoniem telefoontje aan het 
persbureau Anop in Porto door een man met eenS 
accent die zei te spreken namens de Franse organisati tion 
DireW'. De actie werd aangeduid als protest tegen decalla rato a 
van rankrijk met de USA in haar houding tegen Libië en uit 
solidariteit van Action Directe met Libië. 
Tevens werden er aanslagen tegen het Franse consulaat en een 
talenschool in Porto aangekondigd. 

Doss. nr. 9.(}(}3.2BZC/440 

K. Spanje 

1. Poging bomaanslag US bank d.d. 2-5-1986 in Madrid 

Op Z-5-1986 werden in Madrid een Spanjaand en een Portugees 
op heterdaad betrapt bil het plaatsen van een 4,6 kg zware bom 
bij een filiaal van de North Amerfc8n Bank. 
De mannen bekenden te behoren tot de ultra-rechtse 
anti-zionistische groepering 'De roep van Jeros Christus' en 
vetidaarden voor de uitvoering van de aanslag per man 70.000 
dollar te rullen ontvangen van een Ubische functionaris en dat 
zij nog eenzeKde bedrag te goed hadden voor een op 10-4-1986 
uitgevoerde aanslag op Air France in Uesabon. 
De bekentenis leidde tot de aanhouding van drie Libanezen, 
een Jordaniër en drie Spanjaarden. 

llecherdlelnfonn- Bulletin - CRI 0 


