
D. Grlekenl8rld 

1. Bomun~fll!? monumtmt .oor Hllrry Trumen In AthtlfHJ 
d.d. 23-3- t9'J5Rwo/utionei"' Groep Chri$toS Kas.;mls) 

In de nacht van 23-3-1888 -rd een bomunaleg gepleegd op 
het monument van de vroegere Amerikaanse president H•rrv 
Trumen. Er werd door de aansleg alleen materiile ochede 
aangericht. 
De aanslag wordt In -band gebraeht met het bezoek van de 
Amerikaan oe minieter van Buitentendil Zaken aan Griekenland 
op 2&-3-1888. 
In de linkse krant 'EiefthtKOtypie'-rd op 24-3-1988 een 
veridaring geplaatst van de 'RevGiutiONiire G10ep Chriato• 
K.....,.' waarin de groep zich voor de aanelag 
verantwOOrdolijk stelt. 
Als motlef voor de aanslag wordt aangiiY08rd dat TRUMAN 
het Amerikaonee imparialisma vertegenwoordigde. 
DDss.nr. 9. 003.2/IZC/04 lD 

2. Aansleg DP-tnrsonsnauto's met US-kentlllrens in 
AIMned.d. 26-3-1986. 

Op 28-3·1888 werden in de binnenstad van Athene twee 
auto's met US~ kentekens door ontploffin sten. varoornekt door 
springladingen. zwaar beschadigd. A1n een derde auto en 

lnddem.n 

O.tum PIHu 

77-1().20 Athtf'le 
85-12·16 Namen 
81W~ Niort 
81W3-23 Athene 
f!6.03-25 lUXtJmbUrg1tad 
81Hl3·26 Atfl•M 
86-04·15 Par)js 

86-04-18 Bmrnirhafen 
86-05-()9 
8!Hll;-16 St.Cioud/Pariil 

96-0&-07 Fnst~kfurt 

0-illgen/~loo 

Gr-./0"}. 

Action Directe 

AD/Comm1ndo Christos K•imia 
AD/Commendo J- K- Crnpo 
Gallende 
Cellulet Communhttl Combett•ntft; 
Commhiit ter aftchaffing v.d. hHnende 
klllle 
a...,., 
Revoludoruire Groep Chrittos Kaaimts 
Rev. groep. v.d. 1nt~rn. SolidaJiteit 
Christot Katimh 

Incident 

Aanalag A EG-vestiging 
Allnhouding CCC-iid 
Bankroof 
Bomaensjas monument 
Bomlintlag woning Wagntr 
Bam .. mtet au1o US.kenteken 
MoordNnileg contl'l!l Brana 

Brandstichting altO US..kenteken 
Hongorstok;og CCC-IId 
Bomunslao Sec.oGen lnt&tPOI 

Brandstichting AEG·Iab. 

Art. 

07bti.C1 
07bti.C2 
U1bti.C1 

07 btl. C2 
07 btl. A1 

07 btl. 82 
07 bti.C2 
07btl. Dl 

07 atl. C1 

/ ~ I 
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omliggende gebouwen ontstond schade. Er raakte niemand 
gewond. 
Voor de aanslag heeft zich geen enkele gr-ing 
verantwoordelijk gesteld. Mogelijk werden de eonslagen 
gepleegd uit reactie op het bezoek van de Amerikaanse 
minister van Buitenlandee Zaken, aan Athene 
op 26-3-1888. Na proteatdemonotratift tegen dit bozoek 
werd door onbekenden een drietal springladingen naar het 
gebouw van het Mlnlateria voor Openbare Orde en Veiligheid 
gegooid. Door de ontplofllngan ontstond alleen geringe 
materlila schade. 
Doss.nr. 9.DD3.2BZC/0475 

E. Lux...,burw 

1. Aansleg op woning voormalig commandant gendllrmer;. In 
Luxemburg-stad, d.d. 25-3-1986. 

Op 2&-3-1888 wand door onbekenden in Luxemburg·otad een 
aanolag gepleegd op het huls van ovenote •• De 
overste is voormalig commandant van de gendarmerie. 
Er werd niemand gewond; aan het huls ontstond een schade 
ven meer den fl. 20.000,-. , . 
Sinds april 1 985 zijn door tot op heden onbekend gebleven 1 

daders in totaal17 aanlieten met explosieven gepleegd. ' 
Over achtergrond en motivatie van de daders is nieta bekend. 
Doss.nr. 9.003.2/JZC/0474 

Groop/org. Art. 

07bti.CI 
07bti.A1 
07 bd. Ct 

Rev. Groep Chrht01 Kaaimil 07bti.D1 
07 btl. E1 
07 btl. 02 

Action Directe 07 btl. Cl 
Commendo -ouiatoa Kealmla 07 bti.C1 
Commando Jose Kepa CretPo 
Gallende 07 b~.C2 

07 btl. 81 
07bti.A1 

Action Directe 07 bti.C2 
Commando Christol l(a:plmlt 07 b~.C2 
Commendo Jota Kepo Golloode 07 bti.C2 
Corn. ter af5Chaf. v.d. heers. ktaue 07 btl. 82 
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RECHERCHE INFORMATIE 

I. Binnenland 
1. Alnd6ahiWIStiging op 

CeDtrale Recherche 
Informatiedienst 

Raamweg 47 Oen Haag 
Postbus 20304 
2500 EH Den Haag 
Telsfoon 070-76 99 11 
Doorkiesnummer 070-76 98 82 
TeleK31152 

Gedurende geruime tijd worden varscheidene dienaten 
;geplaagd' door ectlviteiten van een persoon genaamd 

Menigmaal veroorzaakten telefoontjes van 
omtrent bomplaatsingen etc. etc. eon politie- en 
Inlichtingendiensten voor met name het badrijfsleven ernstige 
schade. . 
Op 18-8-198& telefoneerde een zich noemende 

naer het kantoor van de New Vork Polioe, mat de 
mededeling dat er waarschijnlijk een bom was geplaatst aan 
boord van een toenel van Pakistan lntamelionel Alrtinu. 
Dit had tot gevolg dat het zojuist vertrokken P.I.A. toestel. 
vluchtnummer 704. naar Naw Vork Airport terug moeit koren. 
Bij kontrole word echter niets eangetroffen. 
Door het incident liep het toestel 24 uur vertraging op, 
hetgeen voor de vliegtuigmaatschappij aanzienlijke financièle 
schade betekende. 

.Onderzoek 

bleek een alias te zijn van de Nederlandse 
onderdaan: 

• (foto I) varblijvende op het adrea 
_ on/of In het opvangtehuis voor 

psychiatrische patiënten, Van Kinabergenstraat 42 eveneens 
in 's-Gravenhage. 

\J 
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Bulletin 
Bijzondere Zaken Centrale 

RDMMERS benadert. zowel in Nederland als daarbuiten, 
meestal telefoniach, diverse innenties met de mededeling 
over betrouwbare Informatie te beschikkon onttnent geplutata 
of te plaatsen bommen, geplande terroristische aanslagen 
alsmede endere gewelddadige aktiviteiten en verklaart zich 
vervolgans bereid de Informatie onder bepaalde voorwaarden 
te exploiteren. 
In de regel biekan de vaak z- gadeteilleerde illformaties van 

, geestelijk labiel. op verzin1ela te berusten. 
meldde zich In het varladen ook wal mat 

11. Buitenland 

datum 1 2 SEP. 1986 

co 
A. Balgil F Ib. d. 
1. GtldetinHfde CCCPI~sn in Ln=,.."zma J 
Van t-6-86 tot 20-8-1988 hielden de volgende gadetineerde 
leden van 'CeHulea Commun- Comb-ntae' (CCC) een 
hongerstaking: 

In een verklaring alston de hongeralokers dat zij 
- willen wordan gezien en behandeld als politieke gevangenen; 
- bij elkaar worden geplaetst; 
- ets groep voor de rechter willen wordan gebracht; en 
- een ruime na bazoakararegellng zouden krijgen. 
De argumenten komen op punten overeen met die welke 
werden aangevoerd door de gedetineerde RAF·Ieden tijdens 
hun hongerstaking in 1984/85. Tijdens een door 'de veraniging 
van femilleloodan en vrienden van de communiltiache 
gevanv-• belegde parskonfarentie, deeldan de advocaten 
varl de CCC-Ieden mee dat de hongerstakers 'wuden doorgaan 
tot het eind' of tot hun eiaan worden ingewilligd. 
De eisen werden ten dele ing-illigd. 
De betrokken CCC·Ieden werden op 18-12-88 In Namen 
aangehouden na een lange nl8ka van aanslagen. 
Doss.nr. 9.003.2/IZC/D()OB 
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B. Duitaland 

1. Auto met US-kenteken in /mJnd door Mo/otow-cocktsil d.d. 
18-4-1986 te Bmmerhsfen. 
In de nacht van 18-4-86 pleegden onbekenden in Bremertiefen 
een aanslag op een personenauto met een Amerikaans 
kenteken. 
De daders sloegen de zijruiten in en wierpen een 
Molotow cocktail in de auto. De auto brandde geheel uit. 
Tot op heden heeft niemand verantwoordelijkheid voor de 
aanslag opgeëist. 
Ooss.nr. 9.003.2BZC/0469 

2. Aanslag op AEG-Isboratorium d.d. 7 -6· 1986 in Frankfurt 
("Commissie ter afschaffing van de h~HH"Sende klssse'l 

Op 7-6-1986, tegen 23 50 uur. werd een grote brand 
gekonstateerd in een laboratorium van de firma AEG in 
Frankfurt. Er ontstond een schade van ongeveer i 0 miljoen 
OM. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. 

Claim 

Op 8-6-1986 ontvingen het persagentschep 'AP' en het 
dagblad "Frankfurter Rundscheu' telefonische meldingen 
waarin de verantwoGrdelljkheîd voor de brand werd opgeèist. 
Aan het parsagentschap AP werd de volgende tekst 
doorgegeven: 
'Oe brandstichting bij de firma AEG staat in verband met het 
gebeurde in Wackersdorf en werd uitgevoerd door de 
arbeidersklasse teneinde de heersende klaStie uit te schakelen'_ 
Kennelijk werd gedoeld op een in Weckeradort plaats gehad 
hebbende demonstratie tegen de bouw en het gebruik van 
atoom-krachtcentrales. Bij demo ontstonden ernstige 
ongeregeldheden. 
De boodschap aan de Frankfurter Rundschau luidde als volgt: 
'Oe commissie ter afschaffing van de heersende klasse deelt 
mee dat we afgelopen nacht AEG hebben aangevallen'. 
Op 11-6-1986 werd door de redaktieven het persagentschap 
AP een brief ontvangen waarin de brand als volgt werd 
opgeëist: 
'AEG verdient al jaren miljarden bij de bouw van kerncentrales 
en de bewapeningsindustrie. Door hun hebzucht riskeren tij 
nietsontziend het leven van de mensen. Hier en in de Derde 
Wereld kreperen reeds mensen. Om deze reden was het ons 
een behoefte om twee paviljoens ven het laboratorium plat te 
branden, teneinde hun winst met een paar miljoen te 
verminderen. Wij betreuren het zeer dat het ons niet gelukt is 
om grotere schade aan te richten maar de volgende keer 
zullsn wij tot de volle tevredenheid van de woordvoerder van 
de firma te vrerk gaan. Omdat wij niet met dezelfde verachting 
voor de mensen te werk willen gaan a la de firma, hebben wij 
afgezien van het befokkenen van schade aan het hoofdgebouw. 
Oit met het oog op zich eventueel daarin bevindende mensen. 
Wij spreken solidariteit uit met de strijders in Wackersdorf. 
Brokdorf, Hamburg en Stungart. Als do Staat met geweld 

, ~·centrale ekties bestrijdt, dan zullen wij decentraal aanvallen. 
,._,,. Or.dertekend 'het akrjekpmjté ter .afschaffi1Jhn de heersende 

..kl.u!!t. De brief was op 10-6-1986 m Dreo door de PTT 
afgestempeld. 
Verondersteld wordt dat de afzenders gezocht moeten worden 
in kringen van militante tegenstandars van kerncentrales. 
Een groep die zich 'het koml~t•r ~ing van de 
heersende klasse'. noemt, was tot op heden onbekend. 
Op 12-8-1986 werd door de redaktie van de Frankfurter 
Rundscha u een brief ontvangen met een lndentieke tekst als 
1n de brief die op 11-11·1986 door hal persagentschapAP we• 
ontvangen. 
Deze br1ef was; op 11-6-1986 ln Fnmkfurt venonden. 
Ooss.nr. 9.003.2BZC!0478 

-z..x ) 
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C. Frankrijk 

-· 1. Asnslso op '• vies-president Frsnss 
werkgeveroverbond in Par~js d.d. 15-4 1986 (Action Directe) 

Op 15-4-86 pleegde een tweetal onbekenden gewapend met 
machinepistolen in Parijs een aanslag op -~ 
vice-president van het Franse werkgeversverbond (CNPF). 
Vanuit een vrachtauto namen onbekenden de personenauto 
waarin met zijn chauffeur reed. met een automatisch 
wapen onder "uur. bleef echter ongedeerd. De 
chauffeur raakte gewond. 

is een voormalige directeur van een firma die 
defensiekontrakten afwerkt. 

Claim 

Dezelfde dag om 19.30 uur werd in een anoniem telefoontje 
aan het Franse persburo AFP de verantwoordelijkheid voor de 

'laanslag opgaeist door ACTION DIRECTE. In hetzelfde 
telefoontje warden aanslagen tegen leden van de regering 
aangekondigd. 
Op 16 en 17-4-86 werden in Parija en wijde omtrek in het 
kader van het onderzoek naar deze aanslag een groot aantal 
huizen doorzocht waarbij 53 mensen werden aangehouden. In · 
het huis van een van de gearresteerdent een persoon genaamd 

• werden 15 machinepistolen. 100 stsven 
dynamiet, 10kilogram explosieven en 2,5 miljoen Franse 
Francs gevonden. 

Prulkenbende 

De b~nkbiljetton lijn afkomstig van een bankroof die op 
4·3-1986 werd gepleegd in Niort in het Westen van Frankrijk. 
De overval op de bank werd gepleegd door de z.g. 
'pruikenbende' die in de afgelopen jaren op vrijwel identieke 
wijze tientallen benken heeft beroofd. Meestal drong een 
zestal personen, vermomd met pruiken en valse baarden, de 
bank binnen. gijzelden de cliënten en haalden daarna rustig de 
buit binnen. Nooit werd een schot gelost. Arrestaties bleven 
uit. Tot nu toe werd ervan uit gegaan dat de bende uit gangsters 
bestaat, maar nLJ zijn er serieuze aar1wijzingen dat op deze 
wiiZe de financiering van ACTION DIRECTE werd verzorgd. 
Veertig van de arrestanten werden na een dag weer vrijgelaten, 
de overigen bleven in arrest. 
Op 19-4·1986werd biJ het Franse dagblad 'Le Monde', een 
brief bezorgd waarin de verantwoordelljkhaid voor de aanslag 
werd opgeiiist door het commando 'Ct~rlstoa K~~&aimia' van 
'ACTION DIRECTE'. 
In deze brief, vertonden als 'communiq<M no 1 ·.wordt 

afgeschilderd als 'centrale figuur van de Franse 
ekonomiaohe er~ industriepolitiek, die als zodanig beslissend 
heeft bijgedragen tot de ontwikkeling van het Imperialisme in 
de wereld'. De naam 'Christos Kassimis' werd tot nu toe alleen 
gebruikt door een groepering genaamd 'Awolutionaire groep 
van de Internetionale solidariteit Chrlatoa Kassimis'. Deze 
groep heelt zich verantwoordelijk gesteld voor 6 bomaanslagen 
in 1985 in Athene gepleegd. 

was een Griekse links-extrerniot die op 
20-10.1977 bij een vuurgevecht met de politie van Athene om 
het leven kwam, toen werd geprobeerd een aanslag te plegen 
op de AEG-vestiging in Athene. 
Als bijlage bij de claim-brief aan Le Monde was een interview 
met leden van Action Directe bijgevoegd dat eerder was 
gepubliceerd in het ondergrondse blad 'Zusammen Kampten' 
dat in Duitsland en Frankrijk wordt verspreid. In dit artikel 
wordt verwezen nftfo4ie in·jalwari 1985 aangekondigde 
somenwerking tu.. FIAFj ACTION DIRECTE en worden 
de daden van AD áangemérl<l als een projekt van het 'Anti 

. lm'\;;ialiatisch West-Europees front'. --
U•tet interv1ew met de ÄD~Ieden wordt vootts duidelijk dat 
het hoofddoel van de akiles van AD en RAF de komende tijd 
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het EUREKA-projekt zal zijn. EUREKA is het vorig jaar op 
initiatief van Frankrijk ontwikkelde programma voor 
technologische samenwerking in Europa met de bedoeling de 
technologische positie van Europa tegenover de VS en Japan 
te versterken. 
De AD-leden stellen dat de ontwikkeling van EUREKA pas 
mogelijk werd na de start van SDI (Starwars) en dat EUREKA 
derhalve deel uit maakt van de 'imperialistische Amerikaanse 
strategie'. Het opnemen van beide projekten in de 
NATO-strategie, rechtvaardigt volgens ACTION DIRECTE 
aktief optreden tegen deze beide projekten. Ze worden gezien 
als behorend tot de modernste 'machtsstruktuur'. 
Aan het slot van het interview wordt vastgesteld dat door 
aanslagen op de verbindingslijnen van de projekten 'een 
kwalitatieve aanslag op de totale groep van antagonisten moet 
worden uitgevoerd en dat moet worden gekomen tot een 
mondiale revolutionaire strategie'. 
Was er in het verleden reeds sprake van politieke en militaire 
samenwerking, nu wordt onder druk van EUREKA en SDI 
onder staatsinvloeden een samenwerking ontwikkeld op zeer 
hoog technisch nivo. Door de AD-leden worden de aldus 
ontstane samenwerkende industriële eenheden gekenschetst 
'lis 'Staatsindustrieën' (Secteur Public Industrie! of SPI), 
11aartegen zij ageren. 

Door ACnON DIRECTE wordt als 
vertegenwoordiger van deze SPI gezien. 

Eureka 

Eureka werd in juli 19B5 in ruwe vormen geschetst tijdens een 
ministerconferentie in Parijs. 
In november van dat jaar werden in Hannover de grondslagen 
voor het samenwerkingsakkoord ontwikkeld. 
Op 30-6-1986 werden in Londen concrete besluiten genomen. 
Centraal staat het uit zeven personen bestaande secretariaat, 
waarin ook Nederland zal zijn vertegenwoordigd, dat in 
Brussel gevestigd zal worden. 
Het secretariaat zal een centrale rol spelen bij het uitwisselen 
van informatie over projecten. 
Oe Fransman werd benoemd tot voorzitter 
van het secretariaat waarin vertegenwoordigd zullen zijn: 
Nederland, Frankrijk, West-Duitsland, Zwitserland, Italië, 
Noorwegen en de EG-commissie. 
Onder de projecten waarbij Nederland is betrokken zijn de 
ontwikkeling van een nieuwe generatie televisie-toestellen, de 
'high definition' t,v. van Philips; Transportel, een internationaal 
"nform~tienetwerk voor vervoerders, opgezet door Wilma en 
!hilips in samenwerking met Lloyds; Cosine, samenwerking en 
computergestuurde uitwisseling van gegevens tussen 
universiteiten; een industriële laser van Philipsen anderen en 
een chemische afvallaser van AKZO in samenwerking met 
Rhöne Poulenc. 
Doss.nr. 9.003.28ZC/0468 

2. Bomaanslag Sekretsriast-Generasllnterpol in St. 
C/oud/Parijs d.d. 16-5-1986 (Action Directe) 

Zie ook RIB-BZC 06 
In de avond van 16-S-1986. omstreeks 22.00 uur, werd een 
aanslag met explosieven gepleegd tegen het gebouw van het 
Sekretariaat-Generaal van Interpol, gelegen aan de Rue 
d'Armengaud no. 26 in St. Cloud, een buitenwijk van Parijs. 
Kort voor de explosie werd met geweren en automatische 
wapens het vuur op het gebouw geopend. 
Tegen 22.00 uur zag een zich in het wachtlokaal bevindende 
politieman op zijn monitor hoe twee personen met behulp van 
ladders over de omheining rond de parkeerplaats klommen. 
Hij sloeg onmiddellijk alarm. 
Op dat moment werd door een aantal andere personen, die 
buiten het gebouw in dekking waren gebleven, het vuur 
geopend op de politieman en op een tweetal radio-operators 
die op de 7e verdieping na het horen van het alarmsignaal 
voor het raam naar buiten stonden te kijken. 
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Oe politieman werd door een kogel in zijn rechter onderarm 
geraakt. 
De twee onbekenden, die inmiddels over de omheining bij de 
parkeerplaats' waren geklommen, plaatsten een pa~et tegen 
het gebouw, "Terwijl zij teruggingen over de omheining klonk 
de eerste ontploffing, en onmiddellijk daarna een tweede. 
De daders vluchtten met een grijze Ford. 
De eerste bom ontplofte aan de voorkant tegen het gebouw en 
veroorzaakte grote schade; verschei~ene kamers werden 
totaal verwoest, terwijl veel ruiten van het Interpol-gebouw en 
aangrenzende panden sneuvelden. 
De ontploffing moet zijn veroorzaakt door tenminste 5 kg 
explosieven. 
De tweede bo.m explodeerde op de parkeerplaats. Door de 
kracht van deze explosie onplofte een benzinetank van een 
auto. Verscheidene andere geparkeerde auto's liepen eveneens 
schade op. 
In het plafond van de kamer op de 7e etage waar de twee 
radio-operators voor het raam hadden staan kijken, werd een 
aantal kogelinslagen aangetroffen. De beide mannen bleven 
ongedeerd. (foto 2, 3, 4 en 5) 
Buiten de omheining werden voor de hoofdingang een groot 
aantal hulzen aangetroffen van kaliber .222 en 9 mm (van de 
laatste dertig stuks). Patronen van het kaliber .222 kunnen ook 
worden gebruikt met kogels van 5,5 mm. Deze soort munitie 
kan worden afgevuurd met geweren. De munitie .222 is in 
Frankrijk vrij te koop. 
Tevens werden twee aluminium ladders aangetroffen welke 
klaarblijkelijk waren gebruikt om over de omheining te 
klimmen. 
Uit onderzoek is gebleken dat er op zijn minst vier daders zijn 
geweest. 
Er werden verscheidene door 'Action Directe' ondertekende 
vlugschriften aangetroffen. 
Op de vlugschriften stond de uitvergrote tekst van het eerste 
gedeelte van de claim-brief zoals die werd ontvangen na de 
mislukte moordaanslag op de vice-voorzitter van het Franse 
werkgeversverbond CNPF, Mr. Guy Brana op 15 april van dit 
jaar. 

Claim 

Op 29-05-86 werd door het persburo AFP een brief ontvangen 
van Action Directe waarin de verantwoordelijkheid voor de 
aanslag wordt opgeëist. De brief was op 28-05-86 in 
Neuilly-aur-Seine verzonden en beslaat 11 kantjes. 
In de brief wordt gesproken van gemeenschappelijk door 
Action Directe en RAF uitgevoerde akties. Ook wordt 
verwezen naar de aanslag op . Het eerste deel van 
de brief is qua tekst gelijk aan de brief welke werd ontvangen 
na de aanslag op . In beide brieven worden 'EUREKA' 
en 'SDI' aangehaald. Verder wordt in de brief gesproken van 
het feit dat Interpol zich steeds meer zou hebben ontwikkeld 
tot een instelling die centraal de bestrijding van het terrorisme 
regelt. In de brief worden de namen genoemd van de President 
van Interpol, de Amerikaan en de Algemeen Sekretaris. 
de Engelsman 
Het schrijven wordt geopend met 'Communiqué no. 2', 
daaronder de woorden Action Directe. Na de aanslag op 

werd een brief ontvangen die werd geopend met 
'Communiqué no. 1'. In beide gevallen is de brief ondertekend 
met 'Commando Christos Kauimis', onder de brief welke 
werd ontvangen na de aanslag op het Interpol-gebouw stond 

. bovendien de naam van 'Commando José Kepe erespo 
Geilende'. 

was lid van de GRAPO. Hij 
overleed op 19-6-1981 na een hongerstaking in een Spaanse 
gevangenis. 
Doss.nr. 9.003.28ZC/00458 
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; Schade bij Interpol Parijs. 
foto 3 
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