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A. Bomexplosie biJ het huls van bewaring te L-arden 

Op 5-8-1982, omstreeks 19.18 uur, ontplofte bij de buitenmuur 
van het Huis van Bewaring te Leeuwarden een gelmproviseerd 
explosief. Na de explosie, die slechts geringe schade aanrichtte, 
werden de volgende onderdelen c.q. restanten aangetroffen: 
- 2 bijvul bussen voor gasaanstekers, waarvan er slechts één 
ontploftwas 
- een blank kleurige batterij 
- een keukenwekker met een looptijd van een uur 
- een bol van PVC gevuld metlosse schroeven 
- een fitting van een lamp 
- restanten van een plastic draagtas. 
Kort vóór 19.00 uur was de portier van de strafinrichting 
opgebeld door een onbekende man, die mededeelde dat er een 
bom zou ontploffen. Aangezien verondersteld werd dat de 
melder onder invloed van alcoholische drank verkeerde, werd 
de melding niet serieus genomen en als een grap beschouwd. 
Binnen een uur na de explosie werd door een bewaarder van 
het HvB een 2etelefonische bommelding ontvangen. De 
melding kwam van sen man die anoniem wenste te blijven. 
Door de melder werd geeproken over een bom, die geplaatst 
zou zijn op de zogenaamde A-vleugel. Na ontruiming en 
zoeking werd echter op deze vleugel niets aangetroffen. 
Ne onderzoek werd bekend dat door vier getuigen was gezien, 
dat na de explosie twee zogenaamde punkfiguren buiten de 
gevangenismuren waren weggerend. 
Ongeveer 20 minuten na de explosie, werd bij een benzinestation 
aan de Groningerstraatweg te Leeuwarden getankt door de 
inzittenden van een bieuwe TOYOTA Crown 2000 personenauto 
met het kantekan 91-AD-23. De pompbediende hoorde de 
inzittenden vier, zogensimde punkfiguren, spreken over een 
ontploffing, over bommen waarvan er 66n geplaatst was op de 
A-vleugelen over de ontruiming van deze vleugel. 
Kennelijk waren 66n of twae inzittenden van de auto niet 
bakend met de aktie, zodat de anderen hen het verhaal deden. 
Hst kenteken is volgens het schonlngsreglster van 1976 
afgegeven aan . I wonende te A ven hom. Deze 
blijkt een hard werkend, goed bakend staand figuur te zijn, die 
ten tijde van de aanslag met vakantie was. Hij zau de auto 
ongevaer 3 jaar geleden reeds hebben vertocht. Tevens werd 
bekend dat ten minste over de laatste 14 maanden gaan 
motorrijtuigenbelasting voor deze auto was betaald. 
De dag na de aktie word deze telefonisch geclaimd bij een 
journalist van het Nieuwsblad van hst Noorden door het tot nu 
toe onbekende 'Revolutionaire Front'. Als reden werd genoemd 
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de onmenselijke behandeling van Justitie ten opzichte van o.a. 
drugsverslaafden'. De nieuwe Hoofd Officier van Justitie te 
Groningen, Mr. moet steviger worden aangepakt. Er 
zullen meer aanslagen volgen, echter zonder waarschuwing 
vooraf.' zo zei de onbekende dader. 
Verzocht wordr alleinformatie (varkHrsovortredingon e.d./ 
omtrlfnt dlf auto met het tenteken 91-AD-23 1an de BZC. tel. 
070-769882 door te willlfn gevlfn. 
DolSier 8.1/48.3 

B. Aanlieg op een aurveHie........uto van de Gemeentepolltie 
Aaeen, d.d. 11-t-1982 

Op vrijdag 11-6-1982, omstreeks 03.45 uur, werden veertien 
schoten afgevuurd op een surveillance-auto van de 
Gemeentepolitie Assen. De survellance-auto werd door tien 
kogels getroffen. De beide surveillanten raakten hierbij niet 
gewond, daar zij onmiddellijk met grote snelheid bij het horen 
van de schoten wegreden. 
Vlak voor de beschieting had sen man, die sprak met een 
Moluksaccent telefonisch doorgegeven dat er op de Europaweg 
een aanrijding had plaatsgevonden. Praktisch op hetzelfde 
moment werden bij de Alarmcentrale twee meldingen 
ontvangen, inhoudende dat er op de Europaweg drie 
vuilcontainers In brand stonden. De inmiddels gaarriveerde 
surveillance-auto waarschuwde hierop de brandwaer. Nadat de 
brand was geblust vortrok de brandwaerwagan, gevolgd door 
de surveillanco~auto. Deze had zich nog maar nauwelijk• van de 
plaats van de brand verwijderd of werd onder schot genomen. 
Bij onderzoek Wllrd in de surveillance-auto een aantal 
gedeformeerde .22 kogels aangetroffen en op do plek vanwaar 
op de auto werd beschoten werden veertien hulzen kal •• 22 
gevonden. Vastgesteld werd dat biJ de aanslag twee 
versehiliende wapens zijn gebruikt. 
Reeds enige tijd voor de aanslag was de sfeer in de Zuid-Molukse 
wijk van Assen onrustig. Onder andere werd aan polRiawagen 
met stenen bekogeld en diverse malen werden molotov-cocktails 
naar in aanbouw zijnde huizen gegooid. 
De onrust ontstond, nadat de Gemeente Assen had besloten de 
nieuw te bouwan woningen, welke aan de Molukse wijk 
grenzen, niet bij de Molukse wijk te voegen. 
Bij verdere onderzoeken in deze zaken, werden aanwijzingen 
verzameld volgens welke de daders ilaarvan moesten worden 
gezocht In een beperkte kring van Zuid-Molukse jongeren uit 
Assen. Hierop volgden verspreid over diverse dagen, In het 
totaal 21 aanhoudingen. Tien personen ziJn momenteel nog 
gedetlnaerd: 
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Uit de verhoren van de verdachten kon tot op heden niet 
worden vastgesteld wie de daders van de schietpartij op de 
surveillance-auto zijn geweest. Het is echter wel duidelijk 
geworden, dat de daders tussen de hierboven genoemde 
personen gezocht moeten worden. Door een aantaa verdachten 
werden verklaringen afgelegd omtrent eerder gepleegde feiten. 
zoals het plaatsen van spijkerplanken, brandstichtingen. 
diefstallen en het bekogelen van een surveillance-auto met 
stenen. 
Naar aanleiding van persberichten in diverse dagbladen, 
waarin melding werd gedaan, dat er plannen bestonden om 
een hooggeplaatste Nederlander te gijzelen, wordt medegedeeld 
dat van zulke plannen bij het onderzoek niets concreets is 
gebleken. 
Doss. 1.6/11.11. 

11. Buitenland 

A. Arabisch terrorisme 

1. BomtUJt1Sieg tegen het gebouw van de Iraakse ambassade te 
Parijs d.d. 11-8-1982 

Op 11-8-1982, omstreeks 17.00 uur, ontplofte er een bom voor 
het Iraakse consulaat aan de Rue de GeneralAppen te Parijs, 
gelegen in het 16e arrondisemant. Naast het consulaat is de 
traakse ambassade gevestigd. De bom was verborgen in een 
personenauto, die voor het consulaat wss geparkeerd. Door de 
e)(plosie raakten 6 personen gewond en ontstond een felle 
brand in het gebouw van het consulaat en het ernaast gelegen 
gebouw van de ambassade. 
Een andere auto, waarin eveneens een bom bleek te zijn 
geplaatst, kon door de politie tijdig worden ontdakt en uit de 
gevarenzone worden gebracht, waarna de bom werd 
ontmanteld. 
Omtrent de samenstelling van de bom is tot op heden nog niets 
bekend. In een anoniem telefoongesprek met het persbureau 
AFP heeft een sji'itische Iraakse oppositiebeweg ing, de tot 
dusverre onbekende 'BewegÎng voor /slsm;tische ActÎe' enkele 
uren later de verantwoordelijkheid voor de aanslag op zich 
genomen. 
De actie droeg als codenaam 'Kha/od allslambouli', naar de 
leider van het commando, die vorig jaar op 6-10-1981 de 
moordaanslag op President Sadat van Egypte pleegde. Volgens 
degene die telefoneerde was de bomaanslag gepleegd om 'de 
Franse autoriteiten te waarschuwen vanwege hun miUtaire hulp 
aan Irak'. 
dossier 26. 7 ./19. I. 

B. Armeens terrorisme 

1. Bomexplosie in Parijs/Gagny; lid van ASAlA komt om 

Op 30-7-1982 ontplofte in een woonhuis te Gagny een bom, 
waarbij de Libanees 
te Beiroet, om het leven kwam en zijn broer 

te Damascus, gewond 

) 
Joufneet Berichtgeving Terrorisme no. 82-09 

raakte. Vermoedelijk waren de broers bezig een bom te maken. 
die voortijdig explodeerde. 
Met de dood van en de arrestatie van heeft 
de politie het eerste concrete spoor in de nu al negen maanden 
durende jacht op een Armeen se groepering die verantwoordelijk 
is voor een omvangrijke bom-campagne in Parijs. 
Bij huiszoeking werden explosieven, wapens en documenten 
gevonden betreffende de terroristische groepering 'Groupe 
Orly'. Uit de aangetroffen documenten blijkt dat er betrekkingen 
bestaan tussen ASALA en de PLO. Uit een voorlopige vergelijking 
tussen de in Gagny aangetroffen delen van explosieven en 
andere door Armenen geplaatste. niet ontplofte bommen en 
bomdelen, kan worden geconcludeerd dat er samenhang 
bestaat tussen de explosieven en bomfragmenten die bij de 
gebroeders werden aangetroffen en de hieronder 
vermelde aanslagen en pogingen daartoe: 
14-1-1980 poging tot aanslag op het kantoor van de Lufthansa 
in Parijs. (ZieJBTB0-11 BtiA) 
3-10-1980 bomexplosie in een hotel in Genève, waarbij de 
makers van de bom gewond raakten. (ZieJBTB1-11 Btl A en 
Bl-128t/C) 
16-12-1980 poging tot aanslag op het Franse Verkoersbureau te 
Londen. !Zie JBT 82-02 Btl 02) 
15-3-1982 poging tct aanslag op een politie-voertuig te Genève 
16-3-1982 poging tot aanslag op een politie-voertuig te GenèvE!. 
24-4-1982 poging tot aanslag op een Turkse bank in Keulen. 
Oe vijf eerst genoemde aanslagen zijn geclaimd door ASALA, 
de zesde door de 'New ArmenÎan Resistance'vermoedelijk een 
ondergroepering van ASALA. De bij de huiszoeking aangetroffen 
onderdelen van ontstekingsmechanismen waren verpakt in 
lucifersdoosjes. Bij de genoemde aanslagen is eveneens 
gebruik gemaakt van lucifersdoosjes, in de laatste twee gevallen 
van doosjes met opdruk van de Franse Spoorwegen SNCF. 
De politie hoopt dat de arrestatie van en de 
aangetroffen materialen zalleiden naar de 'Groupe Orly', 
eveneens een ondergroepering van ASALA. Deze groepering 
ontstond na de aanhouding van op 
het vliegveld Orly te Parijs (zie J8T 81-12). Tot nu toe zijn bij 
bomaanslagen gepleegd door de 'Groupe Orly', meer dan 24 
mensen gewond geraakt. 
De twee laatste aanslagen die werden geclaimd door de 
'Groupe Orly'vonden plaats in Parijs en wel op: 
21-7-1982 In de vroege ochtend ontplofte een bom, gedeponeerd 
in een vuilnisvat, voor café 'Saint Sevère'. Het object of de 
persoon w~arvoor deze bom was bedoeld is nog niet bekend. 
Er werden 16 personen licht gewond. 
24-7-1982 Bomaanslag op café 'Saint Germain'. Twee vrouwen 
werden licht gewond. Geclaimd door middel van een telefoontil 
naar het Franse persbureau AFP. 
Met deze aanslagen probeerde de 'Groupe Orly' de vrijlating te 
bewerkstelligen van vier in Frankrijk gedetineerde leden van 
ASALA. {ZieJ8T81-11 86, 81-12 Al en 82-04 03) 
E)(plosieven gevonden in het huis van zijn van 
hetzelfde Tsjechoslowaakse type, als die welke gebruikt zijn bij 
de twee in Parijs gepleegde aanslagen en bij de moord op de 
plaatsvervangend leider van het PLO-kantoor te Parijs 

(Zie elders in dit blad). 
dossier 25.2./46.1. 

2. Armeen se gue"ma-leider in Beiroet omgekomen 

Op 30-6-1982 is de leider van de Armenion Secrel Army for the 
Liberation of Armenis (ASALA) bij een beschieting van zijn 
hoofdkwartier in West-Beiroet door het Israëlische leger, om 
het leven gekomen. 
Volgens een verklaring van het ASALA werd de onder de 
schuilnaam bekend staande guerrilla-leider 
samen met één van zijn adjudanten gedood. In de verklaring 
staat dat de strijd voor een onafhankelijk Armenië door 
Hagopians dood niet zal worden aangetast (Zie JBT 81-12). 
ASALA richt. volgens haar eigen verklaringen, zijn aanvallen op 
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Betrokkene wordt er ernstig van verdacht bij de aanslag op het 
vliegveld Riem betrokken te zijn geweest. 

moet als gevaarlijk worden beschouwd, zodat bij 
aantreffen de nodige voorzichtigheid geboden is. 
Sign.: 1.72 m, slank postuur, donker krullend haar van normale 
lengte zie compositiefoto}. 
Tevens werd verzocht middels hotelcontrole na te gaan of 

vanaf 15-7-1982 in Nederland heeft verbleven (zie ook 
RIB nr. 32, d.d. 21-8-1982, bericht 877). 
dossier 21.0.{58.9. 

2. Aansleg op het Joodse restaurant 'Jo Go/denberg' in Parijs 
op 9-8-1982 

Op maandag 9-8-1982, omstreeks 13.00 uur, werd door een uit 
minstens 2 personen bestaand commando een aanslag gepleegd 
op de bekendste Joodse eetgelegenheid van Parijs, het restaurant 
'Jo Goldenberg', gelegen aan de Rue des Rosiers te Parijs in 
het 4e arrondissement. 
Tijdens het lunchuur rende een groep, bestaande uit 2 
mannen het drukbezette restaurant 'Jo Goldenberg', gelegen in 
het hartje van de oude Joodse wijk 'Marais' op de hoek van de 
Rue des Rosiers en de Rue Ferdinand Duval binnen, gooiden 
•en handgranaat naar de aldaar aanwezige bezoekers en 
.:ichoten vervolgens met machinepistolen op de in paniek 
geraakte bezoekers en het bedienend personeel, die een veilig 
heenkomen probeerden te zoeken. 
Hierna renden de daders naar buiten en liepen al schietend de 
Rue des Rosiers af in de richting van de Rue Bavé. Op hetzelfde 
tijdstip reed een witte personenauto, met kennelijk 
medeplichtigen erin, door de Rue des Rosiers. De terroristen 
doken in de auto. waarna deze er snel vandoor ging. 
Een politie-agent, die altijd op wacht staat bij een synagoge in 
de onmiddellijke omgeving van het restaurant, heeft nog 
pogingen gedaan om de bewuste personenauto aan te houden, 
doch was daar niet in geslaagd. 
Als gevolg van de aanslag werden in totaal 6 personen gedood 
en 20 personen gewond, waarvan 10 ernstig. 
Uit het onderzoek is gebleken dat de daders bij deze aanslag 
gebruik hebben gemaakt van Poolse machinepistolen, merk WZ 
63, kaliber 9 mm. Met hetzelfde soort vuurwapens zijn 
anti-Joodse aanslagen uitgevoerd op een synagoge in Wenen, 
d.d. 29-8-1981 (zie JBT 81-10 8!184 en verder) en de Israëlische 
ambassadeur in Londen, dd. 3-6-1982 (zieJ8T 
82-07 Btl 0 I), beiden geclaimd door een Palestijnse 
organisatie afgescheiden van de PLO en geleid door 

, alias 
~en van de gebruikte wapens werd op 16-8-1982 in het Bois du 
'Boulogne teruggevonden. In de plastic zak, waarin dit wapen 
zich bevond, waren ook nog drie gevulde magazijnen. , 
Dezelfde dag om 20.00 uur werd bij het Franse persbureau AFP 
een anoniem telefoontje ontvangen waarin gezegd werd dat de 
uiterst linkse terreurgroep 'ACTION DIRECTE' zich 
verantwoordelijk stelde voor de aanslag, maar vrijwel 
onmiddellijk daarna werd op hetzelfde persbureau opnieuw een 
telefoontje ontvangen waarin de deelname van' ACTION 
DIRECTE' met nadruk werd ontkend. 
Enkele dagen later eiste AL ASSIFAH de verantwoordelijkheid 
voor de aanslag op. 
Het restaurant 'Jo Golden berg', dat hoofdzakelijk bezocht wordt 
door Joden. Arabieren en buitenlandse toeristen, geniet een 
internationale bekendheid. 

Joumeet Berichtgeving Terrorisme no. 82-09 

Hert restaurant is zowel een trefpunt als een symbool en meer 
dan eens is het restaurant bedreigd. 
Er zijn meer bommeldingen geweest met betrekking tot 
Goldenberg en eenmaal werd een bom tijdig gevonden en kon 
onschadelijk worden gemaakt. 
Het restaurant heeft nimmer een officiële bewaking gehad. 
Naar aanleiding van de aanslag hebben onafhankelijk van 
elkaar de Israëlische regering en vele Frans-Joodse 
woordvoerders de Franse regering en media ervan beschuldigd 
dat zij door een pro-Palestijnse houding in de Libanese crisis 
het anti-semitisme hebben aangemoedigd. 
In een officiële verklaring van de Israëlische regering werd de 
aanslag geweten aan de 'anti-lsraëlische sfeer in Frankrijk, 
vooral in de media waardoor extremistische elementen werden 
•aangemoedigd om zich tegen Israëli's en Joden te keren'. 
Opgewonden getuigen van de aanslag verwijten de Franse 
regering en pers vooral dat zij ARAFAT's PLO sinds weken 
voorstellen als onschuldige slachtoffers van Israël en daarbij 
verbloemen dat het om terroristen gaat die al jarenlang dood 
en verderf zaaien en die nu de burgerbevolking van West-Beiroet 
als gijzelaars hebben genomen. 
dossior 26.0./18.7. 

H. Aanslag op plaatsvervangend PLO-vertegenwoordigor 
te Parijs, d.d. 23-7-1982 

Op 23-7-1982, omstreeks 08.30 uur, kwam in Parijs de 
plaatsvervangende directeur van het plaatsolijk PLO-kantoor de 
38-jarige door een bomaanslag om het leven. Op 
het tijdstip dat hij voor zijn woning aan de Rue 

(gelegen in het zuidoostelijke deel van Parijs in het 13e 
arrondisemant) achter het stuur van zijn Fiat-124 personenauto 
plaatsnam om naar zijn werk te gaan, deed zich een explosie 
voor dia zijn auto in brand zette en geheel vernielde. 
Door brandweerlieden werd in de uitgebrande auto het verkoolde 
lichaam van het slachtoffer aangetroffen. 
Blijkens onderzoek zijn drie onbekende mannen in een blauwe 
personenauto. mark Talbot (verdere gegevens onbekend), op 
het moment dat het slachtoffer in zijn auto stapte, langs de auto 
gereden en hebben daar vervolgens een bom ingegooid die 
direct daarna e)(plodeerde en de auto in vlam zette, waarna de 
Talbot met grote snelheid wegreed. 
Het slachtoffer was sinds twee jaar plaatsvervangend directeur 
van het PLO-kantoor in de Franse hoofdstad, woonde aldaar 
met zijn Franse vriedin en dochtertje van vijf maanden en 
genoot op eigen verzoek geen politiebescherming. 
Het is de zevende keer in tien jaar dat een aanslag is gepleegd 
op een PLO-func1ionaris in Frankrijk. 
De directeur van het PLO-kantoor in Parijs, , 
beschuldigde tijdens een persconferentie de Israëlische geheime 
dienst, dat deze achter de aanslag zou zitten. 
De Israëlische ambassadeur in Parijs ontkende de geuite 
beschuldiging en zei eerder te geloven aan een onderlinge 
afrekening binnen de PLO. Enkele uren later werd in een 
telefonische mededeling de verantwoordelijkheid voor de 
aanslag opgeëist door de 'Joodse Defensie Liga', die zich 
eerder verantwoordelijk stolde voor de op 17-6-1982 te Rome 
gepleegde aanslag op de plaatsvarvangend 
PLO-vertegenwoordiger 
(zieJ8T82-07, Btl. Hl) 
Dossier 27.0./43.3. 
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Turkse diplomaten en instellingen, uit vergelding voor het 
bloedbad aangericht door Turken onder de Armeense bevolking 
in de jaren 1915-1922. Hierbij zouden ven de aanvankelijk ruim 
twee miljoen zielen tallende gemeenschap ongeveer 1.500.000 
om het leven zijn gekomen. 
dossier 25.2./45.1. 

C. Fr•ns terrorisme 

1. Bomsanslag op een voorm11lige Joodse banlc en een 
lsrsëlische importfirma te Parijs, dd. 1-11-1982 

Op 11-8-1982 ontplofte in de vroege ochtenduren, omstreeks 
01.00 uur, een bom in een gebouw aan de Rue de la Baume 20 
te Parijs, waarin ondermeer een kortgeleden genationaliseerde 
Joodse bank· en een onderneming voor de invoer van lsraêHsch 
fruit zijn gevestigd. Het op enkele honderden meters van de 
ambtswoning van President François Mitterand gelegen 
gebouw van acht verdiepingen liep zware schade op. Het was 
de vijfde anti-Joodse aanslag in Parijs in nog geen twee weken. 
Oe bank, die kennelijk het doelwit van de aanslag was, droeg 
voor de nationalisering de naam 'Banque Mever'. 
Tengevolge van de explosie liep een 50-jarige vrouw, die haar 
'Jond uitliet, ernstige verwondingen op aan ogen en benen. 
\>p de voorgevel van een pand verderop in de Rue de la Baume 
was in het Frans met rode verf de volgende tekst aangebracht: 
'Onmiddellijke en onvoorwaardelijke terugtr#Jkking V8fl de 
Israëlische fsscisten. Als de Palestijnen uit Beiroet worden 
verjaagd zulfen wij de geldschieters en propagandisten van het 
zionisme doden'. Het onderschrift luidde: 'A.D.'. 
Men vermoedt dat deze initialen verwijzen naar de e>ctreem-linkse 
groep' ACTION DIRECTE'. Deze groep wordt omschreven als 
uiterst linkse organisatie met een anarchistische tendens. Ze 
werd begin 1976 gesticht door voormalige militanten van 
diverse anti·franco bewegingen, de Gewapende Cellen voor 
Volksautonomie INAPAPJ en de 
Internationalistische-Revolutionaire Actiegroepen (GARI}. 
{zie ook JBT 82-0l 8tl EJ 
dossier 26.0./20.1. 

2. Bom8ansl•g op hst Ftanse weekblad 'Minute' te hrijs, dd. 
19-8-1982 

Op 19-8-82, omstreeks 05.20 uur, werd er een bomaanslag 
gepleegd op het gebouw van het Franse weekblad 'Minute' te 
Parijs, waarbij aanzienlijke materiële schade ontstond. 
Action Directe claimde deze aanslag middels een schrijven naar 
'let Franse persagentschap AFP. 
In dit communiqué verklaarde Action Directe dat Minute een 
fascistisch en racistisch vod is, dat als enige het Israëlische • 
optreden tegen de Palestijnen te Beiroet heeft verdeä~gd. 
dossier 26.0./4. 12. 

3. Aanhoudingsbevel afgegeven tegfln 

Op 17-8-82 werd In Frankrijk een arrestatlebevel uitgevaardigd 
tegen !, een van de leiders van' Action 
Directe'. 
Op 9-8-1982, kort na de aanslag op bezoekers van het restaurant 
'Jo Golden barg' {zie elders in dit Joum11al), was 
samen met enige andere leden van 'Action Directe' voor 
verhoor naar een politiebureau ov&rgebracht. en 
zijn medestanders ontlc:ende elke betrokkenheid bij de aanslag 
op het restaurant of enig andere aanslag gepleegd in Frankrijk. 
Na dit verhoor werden betrokkenen heengezonden. 
Nadat op 16-8-1982 , middels een interview met het 
dagblad 'Uberation' had verklaard dat' Action Directe' 
verantwoordelijk was voor een aantal met name genoemde 
aanslagen, besloot de Franse Regering de' Action Directe' tot 
verboden vereniging te verklaren en werd de aanhouding van 

bevolen. 
dossier 26.0)4.12. 

Journaal Berichtgeving Terrorisme no.82-09 

· D. Iers terroritme 

1. Bomaanslag op een kllume van Britse strijdkrachren re 
'
1 

Herford/BRD, dd. 25-11·1981. (zieJBT 82-1, Btl C2 en JBT82-2, 
Btl Ft} 

i Naar aanleiding van deze bomaanslagen werden op 28-7-1982 
huiszoekingen verricht bij: 

nadat informatie was binnengekomen dat 
bovengenoemden bij de aanslag betrokken zouden zijn geweest. 
In d& woningen van betrokkenen werden adressen en 
documentatiemateriaal aangetroffen, waaruit verbindingen met 
INLA c.q. IRA-sympathisanten en links-georiënteerde 
groeperingen in Duitsland blijken. 
Bewijzen of aanwijzingen met betrekking tot de bomaanslag 
werden niet aangetroffen. 
dossier 22.2./1.1. 

E. Italiaans Terrorisme 

1. Rode Brig11des: banden met de Mafia???? 

Op 19-7-1982 heeft de Napolitaanse tak van de Rode Brigades 
in een plaatselijke krant haar sympathie uitgesproken voor de 
Camorra (de Napolitaanse Maffia). 
In haar boodschap aan de krant 'U Mattino' delen de Rode 
Brigades mee, dat de Camorra 'terecht een proletarische 
belasting heft van de op de Ku Klux Klan gelijkende midder~stand, 
die ta<:h alleen maar de vernietiging eistvan het buiten de wet 
staende proletariaat'. 
In dezelfde boodschap wordt de moord op het hoofd van de 
Napolitaanae mobiele eenheid, ·,aangehaald: 
'Met de executie van hebben wij een polltieman 
uitgeschakeld die een pijler vormde voor het systeem, dat de 
sociale klassen scheidt'. 
De Italiaanse autoriteiten hebben geen twijfels omtrent de 
authenticiteit van het communique. 

•, het hoofd van de mobiele eenheid te 
Napels, werd op 15-7-1982 in het centrum van Napels door 
twee zwaar bewapende mannen doodgeschoten. 
Ook de chauffeur van kwam bij de aanslag om het 
leven. 
Beide mannen vielen in een hinderlaag toen zij met een 
dienstauto op weg waren naar de woning van 
Aanvankelijk dacht de politie over aanwijzingen te beschikken 
waaruit bleek dat de moord een vergeldingsactie van de 
Camorra zou zijn, maar in de loop van de avond werd de 
aanslag telefonisch geclaimd door een persoon die zei te 
spreken voor de ROde Brigades. 

. De telefonische claim en het latere communique hebben de 
autoriteiten ervan overtuigd dal de aanslag inderdaad h« werk 
van de Rode Brigades is geweest. 
dossier 24.0./9.2. 

2. Lid Rode Brigades in zwtt~r bewallikte Trsni-gevan{lMiis 
vermoord 

Op 27·7-1982 werd in de isolatievleugel van de zwaar bewaalcle 
gevangenis van Trani het Rode-Brigades-lid 
vermoord. 

W.rd op de binnenplaats van de gevangenis gewurgd 
en daarna met een scherp voorwerp in het hert gestoken. 
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In de gevangenis v<tn Tranl zitten behalve een groot aantal 
leden van de 'harde kern' van de Rode Brigades meer dan 100 
'gewone' criminelen hun straf ult. 
Ir) februari van dit jaar werd één van hen door een 
medegevangene doodgestoken. 

'was op 4·1·1982 samen met de Rode Brigadist 
in Rome gearresteerd, op verdenking van 

ondermeer medeplichtigheid aan de moord op : in 
1981. (Zie JBT 81-06 A1 en 81-09 Et} 
Oe mededelingen die ' en aan de politie 
verstreleten leidden tot de ontmanteling van drie conspiratiave 
woningen en de arrestatie van tien laden van de Rode Brigades, 
onder wie de voormatige criminoloog , de 
lelder van de Romeinse afdeling van de Rode Brigades. 

Claim 

Op30-7-t982 werd de n.oord op door een vrouw in 
een anoniem telefoontje aan het Romeinse nieuwsblad 'Vita' 
geclaimd. 
'Op 27 juli heeft een gew;,pende cel van de Pllrtij van de 

r-~ Guerilla de verrader geliquideerd: aldus de anonieme 
beller. 
De benaming 'Partij van de Guerilla' wordt sedert enige tlld 
gebruikt door de Romeinse tak van de Rode Brigades. 
De Napolitaanse tak gebruikt deze benaming sedert de moord 
op een plaatsvervangend rechter In de regio Napels in april van 
dit jaar. 
Het gebruik van deze nieuwe benaming door twee takken van 
de Rode Brigades zou er op kunnen wijzen dat de onderlinge 
meningsverschillen zijn bijgelegd en dat beide afdelingen tot 
een nauwe samenwerking zijn overgegaan. 
(Zie ook JBT 82·06}. 
Dossier 24. 0./10.37. 

F. Palestijns Terrorisme 

1. Bomexplosie in de vertrekhel van de luchthaven Riem bij 
Mûnchen, d.d. 31·7-1982 

Op Jt-7-1982, omstreeks 15.00 uur, deed zich een explosie voor 
op de luchthaven Riem bij München. 
De bom ontplofte in een voor het publiektoegankelijke vertrekhal 
bij de in-checkbalie van de Israëlische luchtvaartmamchappij 
'EL·AL', gereserveerd voor passagiers met bestemming Israël. 
Tengevolge van de explosie raakten zeven personen zwaar 
gewond. Onder de gewonden bevonden zich twee 
politieambtenaren en een functionaris ven de eerder vermelde 

~ luchtvaartmaatschappij. Bovendien werden de ruiten van de 
vertrekhal en de overdekking van de in-checkbalie zwaar 
beschadigd. 
Uît het ingestelde onderzoek is gebleken, dat de springlading 
verborgen was in een roodbruine koffer, die tussen endere 
koffers met bestemming Tel Aviv stond opgesteld voor de 
inldarlngsbalie bij de veiligheidssluis. Men heeft nog niet 
kunnen vaststellen of de koffer reeds door een passagier was 
ingeleverd of dat er op een later tijdstip in de vrij toegankelijke 
transferruimte door een ander is bijgevoegd. 
Als springstof is vermoedelijk een hoogwaardige 1 kilogram 
zware brysantlading gebruikt. 
In het kader van het nog lopende onderzoek WO!'dt o.a. gezocht 
naar een middelgrote vrachtwagen van ongeveer 3,5 ton. kleur 
dor~kerbruln aan één of beide zijden voorzien van een lichtbeige 
pólllrdesymbool en het aangebrachte opschrift 'Paardentransport · 
KONIG of REtSER', waarin drie à vier personen hebben gezeten. 
De vrachtauto die in de onmiddellijke omgeving van de 
bomaanslag werd gezien, zou door de bomaanslag beschadigd 
kunnen zijn. 
Op 1-8-1982, ernstreeks 10.55 uur, ontving het persbureau OPA 
te Berlijn een telefoongesprek van een onbekende man. Oe 
anonieme beller. mogetijk een buitenlander, verklaarde in de 
Duitse taal: '06 PLO neemt de verantwoording voor de aanslag 
op het vliegveld van München op zich'. Oe informatiecentrale 
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van de Lufthansa te Frankfurt/Main ontving op 2·8·1982 een 
telefoongesprek van een onbekende man, die in Hoogduits 
meedeelde: 'Ik bel U in verband met de bam zaterdag in 
München. Lufrhansa drijft zeer veel handel met Israël en wij 
zullen daar geïntertsseerd bij zijn. Wij zijn de 'Actiegroep 
Plllestina voor de Palestijnen.'. 
Bij het vliegveld Frankfurt/Main werd op 18-8-1982 een brief 
bezorgd met als afzender de organisatie 'Justice for Palestina'. 
De briefwas in de Engelse taal opgesteld. De strekking van de 
brief kwam erop neer, dat men alle vliegtuigmaatschappijen en 
vliegvelden in Europa sommeerde het vliegverkeer met Israël 
alsmede de samenwerking met de lsrailische 
vliegtuigmaatschappij EL-AL, onmiddellijk te verbreken. De 
schrijvers van de brief deelden verder mee, in het bezit te zijn 
van een installatiE! waermee vliegtuigen kunnen worden 
neergeschoten. 
Met verdere aanslagen werd gedreigd indien niet aan de 
gestelde eisen zou worden voldaan. 
Als redenen van de aanslag werden gesteld het binnentrekken 
van het Israëlische leger in Libanon en de Israëlische strijd 
tegen de Palestijnen. 
Omtrent de organisatie 'Justice voor Palestine· zijn geen nadere 
gegevens bekend. 
De aanslag heeft gelijkenissen met aanslagen die in het verledel' 
zijn toegeschreven aan de 'Beweging van de 15e mei'. Deze ' 
groepering werd in 1978 opgericht door een vroeger lid van da 
PFLP , en ontleent haar naam aan de dag waarop 
Israël tot een onafhankelijke staat werd uitgeroepen (15-5- t 948). 
De organisatie zou haar hoofdkwartier hebben in Bagdad en 
zou door Irak gesteund worden. 
In 1981 werden door de 'Beweging van de 15e mei' 
bomaanslagen tegen Israëlische doelen opgeëist die te Rome, 
Istanboel, Wenen en Athene werden gepleegd (zie JBT 81-07 
Btl. Ce. v.). 
De op 11·1·1982 gepleegde springstofaanslag tegen het 
EL·AL·bureau te Istanboel werd eveneens op het conto van de 
'Beweging van de 15e mei' bijgeschreven. 
In dezelfde context moet de poging worden gezien om op 
21-4-1980 op het vliegveld Kloten te Zürich een koffer met 
springstof aan boord van een Israëlisch vliegtuig te smokkelen. 
Initiatiefnemer van deze actie was de crimineel , 

die in opdrachtvan de 'Beweging 
van de 15e mei' handelde {zie JBT 80-09 Btl 8 + 81-07 Btl C}. 
In 1982 werd tot dusverre éénmaal in de BRD een aanslag 
gepleegd tegen een Joodse instelling. Het Joodse restaurant 
'Mifgash' te Berlijn was op 15-t-1982 het doelwit van een 
aanslag, hierbij raaieten 25 personen zwaar gewond en werd 
een baby van 14 maanden gedood (zie JBT 82-02 Btl D 21. 
Zowel een telefoongesprek m~ het Britse persagentschap 
Reuter. als het onderzoek wezen in de richting van de 'Beweging 
van de 15e mei'. 
Inmiddels is ten behoeve van de Ou itse autoriteiten de opsporing 
en aanhouding ter fine van uitlevering verzocht van 
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