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!, Alln~-,f•n -- _ ---· ~Lv. Mtonbevaagd 
voorflandan hebben.., VIIIYUrdlgen van..., bom taRotterdom 
opl ...... ber1-. 
Oo 5 Motamber 19110, amorreeks 23.20 uur, werden 

an in da omgaving van de 
Energlèlïai aan de Abraham van Stalkwag te Ratterdam daar 
peraoneel van de aurvelllanc•dienat eang•proken. Dit neer 
aanlelding van aan melding dat aldaar vermoedelijk 
vamlellngan aan auto's werden gepleegd. 
Bij een ondenoek van de door hen meegevoerde voorwerpen 
blaak dat in het bezit was van een kartonnen 
daas met een op een bam galijkend voorwerp, terwijl 

_ N een bos telefoondraad onder zijn jas 
geborgen had. 

Omschrijving bam: 
Dakartonnen daaa bevatte o.a.: 
- 1 pleetic flaa met blauw apochrlft 'wasbenzine'; 
- 2 ijzeren bulojaa,lengte ca. 15 cantirT*er. Deze buisjas waren 
.aan de uiteinden daar mlddel van ochroefdoppen dichtgemaakt. 
Bij leder der bulajeaotak uit 66n dar achraafdoppen 
alektriclteltedraad; 
- 2 plaatlczakjealnhaudendaeenwlt poeder. 
BIJ a ndem>ak daar da E.O.D. en het Gerechtelijk Laboratorium 
bleek dat de bulajeo waren vaarzien van alk 66n zogenaamd 
'flitslampje' waaraan het elektrlcltaltadraad verbonden was. 
Tevana blaak dat 66n der bulajea wetten bevatte dia gedrenkt 
waren in een mengMI van zwavelzuur en Alpeterzuur. 
Het andere bulaje bevatte een brandbaar en explosief mengael 
van kalclumchlaraet en ouikar. 
De bamman zouden tot antotaklng gebracht kunnen wardan 
daar middel van aan op aangatrolfen 9 Volta 
batterijtja (zlafata bam). 

Onderzoek: 
Uit het lngeatalda anderzaak blaak dat 
aedert Juni 1980 urnenwaant met 

Valgene zijn verklaring laaft hij thane op aan normale burgerlijke 
manlar an kamt hij aan politieke u ken niet maar toe. 
T at zijn aanhouding w• hij a la admlnlatratief mad-arker 
werkzaam bij het 'lza' te Delft. 
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Op 5 aeptamber 1980 had hij, za verklaarde hij, volgen• afapraak, 
een ontmoeting met met wie hij tezamen 
mat. tot amatreeb23.00 uur de avond 
doorbracht. Hiema haalt hij op varzoek van · ·- deze 
met de auto van · gebracht naar de 
Houtotraat (zijatraat Abraham van Stalkwag) te Rotterdam. 

zou daarwat ophalen en moest 
hem weer in de buurt oppikken. Na wat te zijn rondgereden had 
hij da auto in da omgeving gaparkaard en waa richting 
Energiehal/aparthal gelopen. Daar trof hij - weer dia 
een kartonnen daaa met een boa draad droeg. Op het mament 
dat de politieauto naderde had hij da boe telefoondraad van 

overgenomen. Kart daarop -rd hij aangehouden. 
wenale tijdene het anderzoek nieta te verklaren. 

Bij een anderzoek in o.a. het tallettasje van 
werd aan hoeveelheid geprepareerde wetten 

gevonden, varrnaadelijk ooartgall)k aan de watten in de bam. 
- - -- I varklaarde hierover dat hij dia van een kannis 

had gekregen en het bij de watten In het tallettasje van 
hadgaotapt. 

Op 10 Hptember 1980 zijn beide verdachten voorgeleid en door 
de Rachter-Cammi ... ris in bewaring genomen. 
Het anderzaak naar de herkamat van da umanatallenda delen 
van de bom, al•mede naar het mogelijke doel. wordt voortgezet. 

------~-----
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a. A8nhoudlotg van 
Op vrijdag 22 augustus 1980 werd vernomen dat 

_ te Beltast voornemens waa om nog 
dezeHde dag vanuit lartand naar Amotardam te reizen. 
werd beschreven als een belangrijk men in de organisatie van de 
Provisionallrioh Revolutlonary Army (P.I.R.A.). 

zou de reis per v•rdienst vanuit Rosalantlierse Rep. 
maken. Normaal voert dezè veerdienst op Le Hevre in Frankrijk. 
doch in verband met de toen a•n de gang ziinde vissersstaking
welke gapaard ging met blokkades van alle zeehavent-zou de 
veerboot naar Ronerdam uilwijkan an dur op zondag24 
augustus aankomen. Volgens de bekend geworden lnformalie 
JOU in Amaterdem een ontmoeting hebben met een of 
meer andano laden van de PI RA. 
Met de mogelijkheid det deze bijaankomst was belegd om 
nieuwe terroristische acries op het Europese vaste land voor te 
bereiden werd ernstig rekening gehouden. Varzocht werd dan 
ook onder observetiete plaatoen teneinde vast te Btollen 
wie de andere deelnemer. aan bedoelde bijeenkomst zouden 
zijn. Voor deze obeervatles werden da nodige maatragelan 
getroffen. 

, maakt el jaren deel uit vandePIRAen staat bekend als 
explosiavene)(p8rt. 
In de maanden december 1978 on januari 1979 werden in 
meerdere ~ngelsa steden bomaanslagen gepleegd weervoor de 
verantwoordelijkheld door de PIRA werd opgltêist. Bij 
onderzoeken nur eenlelding van deze bomaanslagen werd 
vastgesteld dat de daders meerdere flat& hadden gehuurd van 
waaruit de actlee werden voorbereid en/ of gepleegd. In enkele 
van deze flats werden nog explosieven, c.q. sporen ven 
explosieven, en ontatekers aangetroffen. Ook werden 
vingerafdrukken van In enkele flats gevonden en 
veiliggasteld. 

wordt verder verdacht betrokken te zijn geweest bij 
bomaanslagen gericht tegen het Britse Rl]nleoer In Duitsland In 
1978 en bij de reeks bomaanslagen c.q. pogingen daartoe, door 
middel van z.g. bombrieven. die in deeember 1979 vanuit 
Bru .. el naar versenmende parilOllen in het Verenigd Koninkrijk 
werden varzonden. Vastgesteld werd dat in Duitsland 
verbleef toen de aanslagen tagan het Britse Rijnleger in 1978 
werden gepleegd. 

Op zaterdag 23 oug ustos 1980 werd bekend dat de blokkades 
van de Fr•naezeehavena voor de duur van dat weekeinde waren 
opgeheven en dat de veerbool uit Roesla re toch Le Havre zou 
aandoen. Een aantal passagiers eisten van de 
veerdienstmaatschappij dat zij In Ronerdem aan land zoYden 
worden gezet. omdst zij voor die ballamming hadden geboekt. 
Toen de veerboo1 op maandag 25 augustus 1980in Rotterdam 
arriveerde, bleek niet meer a.en boord te fijn. Op 24 en 
25 8UiJuatus 1980 werden u~ Frankrijk komende treinen 
gecontroleerd. maar ook daarin werd niet aangetroffen. 
Op 2 aaptembar 1980werd bij Politie AmBtardarn bekend dat 

zich op 26 augustus had leien inschrijven In de 'Sleep tn' 
aan de Rozengracht in Amsterdam. Hij verbleef d•ar echter niet 
meer. Door de gebrekkige administratie van de 'Slaap In' kon 
niet wondan vestgeeteld hoe lang dur had verbleven. 
Vrijwel op hetzaHde momentwerd bakend dat in 
Overloon verbleef en werk had gevonden in een steenfabriek. 
Het onderzoek door de Rijkspolitie 's-HortogenboiiCh leerde dat 
· · · zich op 29augustuo 1980 bij de Rijkspolitie Groep 
Overloon had gemeld. Hij wilS toon samen mot een Britse 
onderdllan, die overigens voor de rest van dft versleQ van geen 
belang lo. had zich gelegitimeerd mot aan op zijn naam 
staand Iers paspoort, nr. AH 43202, afgegeven 22-5-80 te 
co.Antrim/lerse Rep. en geldig tot 22-5-90.1n dit poaepoort staat 
een visum voor de Verenigde Staten van 5-6·80 tot 5-6-82. 

had bij die geJeoenhald verklaard dat hij uit Am-ndam 
kwam en d•t hij via het uitundbur .. u ASA te werk waa ge.rald 

in Steenfabriek Huisman Overloon b.v. Het uitzandbureau had 
voor ham aan het adreo Holtheeardijk 6 te Ovarioon ook voor 
een onderkomen gezorgd. D~ onderkomen betreft aan wot 
afgelegen boerderij, waar In het verleden weleerder 
buitenlandsewerknemers zijn ondergebrechL Vastgelleid werd 
dat vanaf 27 eug. 1980 bij de steenfabriek in dienst was. 
Het werk daar beviel niet zo best; op 4 eeptember 1980 
nam hij een vrije middag en bezocht diverse bedrijven in Venray. 
Op vrijdag 5 soptamber 1980 werkte voor hetlaatst In da 
steenfabriek; op 8 ooptember 1980 tred hij in dienol biJ het 
rnateelbedrijf 'Jako' aan de Smakterweg 15 te Venray. HIJ bleef 
In Overtoon wonen, maar waa op zoek naar een woning in 
Venray. Uit uidatii"'Gen ven "Ou kunnen worden 
geooncludeerd dat hij voornamens wea zich voor lengere tijd In 
Nedertand te vestigen en dal hij zijn gezin over wilde laten 
komen zodra hij een woning had gevond•n. 
Op 17 eeptarnbar 1980werd door de BritseJustitiile eutorltelten 
een aanhoudingsbevel lagen efgegeven en werd aan de 
Naderlandae Juatltiêle autoriteiten de eonhouding van 
tar fine van uillevering verzocht. 

werd op de vroege morgen van vrijdag 19 september 
1980, toen hij op weg was naar zijn werk. .. ngahouden en ~ 
voorgeleid en verblijft In afwachting van de bahindeling van hé 
uitleveringsverzoek In het HvB te Meaotrlcht. 

11 Bultentand 

A. Aanhouding ven 2 Pal.atlfnen te llelgli n.a.v. aanelag op de 
joad .. ldndeNnte--. 
Op zondag 'Z1 juli j.l. stond omstreeks 14.20 uur aan aantal 
Joodse mensen bij het gebouw van de AGOUDAllf ISRAEL in 
de U.morlnlènostraat67 te Antwerpen. De kinderen onder dh 
gazelschap stonden op hot punt met een autobuo te vertrekkan 
voor een vakantie in de Ardennen. P1otstetlng kwam een man 
aanlopen, die een tweetal handgraneten in de richting van deze 
groep menaan gooide. Baida granaten ontploften vrijwel 
onmiddellijk nadat rij op het wegdek terecht waren galcomen. 
Tengavolge hielvan word aan 15-jarige jongen gedood en 
twintig personen min of meer ernatig gewond. Voorts liepen In 
de omgeving staande penden en auto'aschada op. 
Onmiddellijk nadat de man de handgranaten in de richting van 
de groep menoen had gegooid ronde hij weg. Omstander& dia 

, hem achtervolgden, wordan door hem met een vuurwapen op 
ean afstand gehouden. 
Oelnmlddel• gewaarschuwde politie kon de man echter kort na 
de aanlllag In de omgeving van de plaata van het gebeurde 
arresteren. 
De man bleek in het bezit te zijn van onder meer een pietoot 
merk MAKAROV, kal. 9 mm, waarbiJ zich een pBtroon in de 
kamervan het wapen bevond, en een Marokkaans paspoort. 
genummerd 378609 ten name van 
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, student, wonende te Casablanca. 
afgegeven 25 jull1978 en geldig tot en met 24 juli 1983. dit 
paspoort wee voorzien van een foto van betrokkene. 
De man vorkleerde de aanalag te hebban geplaagd omdet 
bekend Is datJoden in België otaun verlenen aan lsnoll. Hij 
deelde mede niet diegene te zijn die In hel paopoort genoemd 
werd; zijn werkelijke num zou zijn. 

Hij verklaarde verder de Ubanese natiOnaliteit 
te bezlnen doch In wezen PalaBtijn ta zijn. Tot voor enige tijd had 
hij in Saoedi Arabl6 gewoond. Voordien nad hiJ In een PalaBIIjns 
kamp In Zu~benon een opleiding gehad In het omgaan mot 
divaroe ooorten wapens en exploaieven. Met betrelcklng tot de 
aanslag verklaarde hiJ deze geheel alleen te hebben gepleegd. 
Tljdena zijn -blijf in Belglil waa hij zo nu en den in gezelechap 
van twee andere Palestijnen geweest, dia eveneen1 met aktiea 
lagen Joden te maken hadden. E6n van hen had de lelding en 
werd 'genoemd. De andere, genaamd , hed 
volgene hem avanaano opdnocht ieta tegen Joden in Belgli te 
ondernomen. Hij willachter niet wet. 
Hij gaf aan lid te zijn van El Fatah Revolutlor>alry Una lis ze« 
waarschijnllj~ de Bleek June Movement}. Dezegroep zou een 
extremere houding t.a.v. lareliinnemen dan de gematigde 

·oep onder lelding van ·• Op de vraag waarom hij 
peelaal in Antwerpen een unolag pleegde. antwoordde hij dat 

hij opzoek waa geweest in Brussel naer groepen Joden. Hiervoor 
had hij een Joodo echtpaar açhtervolgd In de hoop rMerdere 
Joden te zien. Tijdens de volgactie reiode hij venuit Bruuel par 
trein naar Antwerpen. Vanuit de trein hed hij concentretles van 
z.g. orthodoxe Joden waargenomen. Op een door ' 
bepaalde tijd had hij vervolgene de unolag gepleegd. 
Op de dag na de aanslag werd in een hotel te Brusseleen tweede 
verdachte aangehouden. Deze blaak de beschikking te hebben 
over een pistool merk Beby Browning, kal. 8.3'5 mm en
hendgranaten van Russisch fabrikaat De handgranaten bleken 
dezelfde merktekens te hebben ale die welke ontploft waren bij 
de aanalag In Antwerpen. Tenslotte werd op een hem een 
Tunetlach paspoort aangetroffen ten namevan 

, student, wonende te 
Tunis, afgegewn dd. 18 april1977 te Tunla en geldig tot en met 
17 aprtl1982, genummerd 482536. HIJ daalde mede dat de naam 
in het gevonden paspoon vals was, en genaamd te zijn 

Vanaf 197Biol medio 1980 had hij in een lralnlngskampvan AL 
FAT AH in Zuid·Libenon verbleven. Medio juli j.l. kreeg hij van 

. ____ . ..één ven de leiders van de organisatie 'FAT AH EL MA.ILIS TAORr 
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de opdracht om vle Rome naar Brussel te gaan. Aldaar 
.. ngekomen werd hij efgehaald door (identiek 
aande--genoemde j,terwljllolllrene ' 
zich biJ hen voegde. Beldan kende hij vanuit het trainingalcamp In 
Ublnon. Hij nam hierna zijn intrek In een hotel te Antwerpen. 
In de daarop volgende week ontmoenen zij elkaar regelmatig. 
Wenneer hij allaan met waogingen ze naar "het 
vllagveld Zaventem te Bruuel, teneinde binnenkomende 
vliegtulgen en pasaaglero van de lata61ische 
Luchtvaartmaatschappij 'El Al' te observeren. 
Op 26 juli kreeg hij opdracht van om de volgende dag te 
13.45 uurtwee hendgranaten in de hal van het vllegvei:l 
Zaventem te gooien, op het moment dat groepen Joden, die met 
een 'El Al' vlucht zouden arriveren, de halzouden betreden. De 
handgranaten alomede het plotooi ontving hij van 
De sanalag ging achter niat door, d10r er uit het -effende 'El 
Al' vliegtuig gaan voor hem herkanbere groepen Joden kwamen 
en hij ging terug naar zijn hotel In Antwerpen. 
Ven wlat hij dat deze gelijktijdig met hem een 
unolag zou plegtn. De plaata was hem ec:htar onbekend. Uit de 
pers varnam hij dat dezeinmiddels in Antwerpen had 
plaotagevonden. 
Hierop verliet hij deze gemeente en nam zijn intnok In een hotel 
te Brussel, waar hij het plan opvane een aanelag te plegen op het 
lara6tlsche reisbureau in Bruseel. Voordat dit a<:hterten uitvoer 
kon worden gebracht werd hij door de polltie aang....,..dan. 
Zoels uit bovanitaande verklaringen blijkt, moeten er nog één of 
meerdere betrokk_" zijn onder wie In leder geval de men die 
als 'wordt aangeduid. 
Uit het voorlopige onderzoel< van de Belgieche politie zijn de 
volgende namen naarvoren gekomen; 
. handeloor,ln het bezitvan een Marokkaans 
palpOOrt. nummer 335743 en ' 

in bezit van paapoorl 9597, varmoedelijk van 
Llblnese nationaliteit. Aangezien de mogelijkheld aanwezig is 
dst zij near Nederland zijn gereisd. ie er op 01.08.1980 een 
eendechtvestiging par telex verzonden met het verzoek 
holeH:ontrole te verrichten. T OI op heden heeft cl"rt onderzoek 
gaen retlultaat opgelevofd. 

Tot alot diem nog vermeld dat eerder genoemde handgranaten 
van hatzeKde type zijn als die welke wardeR gebruikt bij de 
aanslag op het vliegveld Zaventem dd. 16.04.19711 (zie Journaal 
Berichtgeving Terrorisme no. 79-03 van 20 april 1979, pagina 4). 
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