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11. Bultenland 

A. Anblsch terrorisme 

1. Poging tot moord op de Jordaanse amb.ssBdeur 
In New Delhi (India) d.d. 25-11}-1983. 

Op dlnscleg 25-10.1983. omstreeks 14.15 uur, werden enkele 
schoten afgevuurd op de Jor!laanae ambassadeur 

), toen hij zich te voet begaf van de Jordaanse 
ambassade nnr zijn woning in New Delhi. 
De ambassadeur werd, vlak voor hij zijn woning bereikte, door 
zes kogels getroffen. Hij werd in zorgwekkende toestand 
overgebracht naar een ziekenhuis. 
Volgens getuigen, liep de onbekende schutter, een man in 
Indiase kledij, maar vermoedelijk afkomstig uit het 
Midden-Oosten, enigetientallen meters achter de ambassadeur, 
wor hij de schoten afvuurde. 
Na zijn daad wist de schutter in het tumult dat ontstond, in een 
fletstaxi te' ontkomen. Een buschauffeur, die hem de weg wilde 
versperren, werd eveneens beschoten, maar bleef ongedeerd. 
Omtrent het biJ de aanslag gebruikte vuurwapen zijn geen 
gegevens bekend. 
1/olgens de Indiase politiewaren er nog !wee personen betrokken 
bij de aanslag. 
Niemand heeft zich verantwoordelijk gesteld voor de aanslag, 
maar de Jordaanse autoriteiten nemen aan dat deze aanslag 
hel werl< was van de dissidente Palestijnse groepering 'ABU 
NIDAL'. 
{Dossier 27.0/97.6} 

2. Poging tot moord op Jordaanse amt»ssBdeur 
te Rome d.d. 26-11J.t983. 

{Claim: Front voor de Syrische Srrijd {Abu Nids/7}) 
Op -ftldq 21-10.1883, omstreek& 13.45 uur, werd te Rome, 
ter hoogte van het kruispunt de Viale Liegi en de Via Paraguay, 
een aanslag gepleegd op de ambassadeur van Jordanljj In 
ltaliii, , toen hij in zijn dienstauto die 
werd bestuurd door de 33-·jarige Egyptenaar 

·,op weg was van de Jordaanse ambassade near zijn 
woning. Een ander lid van de ambassade, die als lijfwacht 
fungeerde, reed in een lweedeauto achter de ambassadeunauto. 
De dader, die te voet was, vuurde verschillende ochoten af op 
de ambassadeursauto en verliet vervolgens de plaats des 
misdrijf& met achterlating van het door hem gebruikte 
vuurwapen, een Pools machin&-pistool type WZ 63. 
De ambassadeur werd door zeven kogels getroffen en 
voornamaliJk aan zijn benen verwond. Zijn chauffeur werd in 
zijn borstkas en schouder getroffen. 

d.-
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Op de plaats des misdrijf•~Y'•rden 27 patroonhulzen kaliber 9 
mm van hot mark Makaroli aangetroffen. 
Omtrent het signatement van de dader Is alleen bakend dat hij 

Op de avond van de deg van de aanslag ontving het Italiaanse 
per1111gentschap ANSA te Rome. een anoniem telefoontje van 
een man, die mededeelde, dat de aanslag het werk was van het 
'Front voor de Syrische strijd'. Verder belde dezelfde avond een 
onbekende man naar het Franse persagentschap AFP in 
Amman (Jordaniê) en zei dat de 'ABU NIDAL' -groep' de 
aansleg gepleegd had. als rapressailte tegen de aanhouding 
van ABU NIDAL-Ieden in Jordanl6. 
{Dossiar 27.0197.5) 

3. Moetri en poging tot moord OD twee lerMn van de Jordaanse 
ambassade re Altiene d.d. 7·11-1983. Claim: Arabische 
Revolutionaira Brigades {Abu N/da/71 

Op 1118endq 7-11-1983. vuurde een onbekende man 
pistoolschoten af op twee leden van da Jordaanse ambassade 
te Athene, toen zij zich bevonden voor een juwelierszaak, 
gelegen in de Konastiraki winkelbuurt nabij de Acropolisheuvel. 
De ambusadeleden, en I 

werden In het hoofd getroffen. 
Eerstgenoemde overleed kort na aankomst In het hospitaal. 
terwijl de andere een spoedoperatie moest ondergaan. 
De onbekende schutter, die volgens geluigen ongeveer 25 à 30 
jaar la, wist in de drukbezo<:llte wink.•IM.urt te ontkomen. 
Over het gebruikte pistool zijn alhier geen gegevens bekend. 
Volgens de Griekse televisie waren de twee slachtoffers 
lijfwachten van de Jordaanse ambassadeur. 
De aansleg werd opgeëist door de 'Arabische Revolutionaire 
Brigades'. Van deze ~ roeparing zijn tol dusver geen gegevens 
voorhanden. 
Neer de mening van de Jordaanse autoriteiten, werd deze 
aanslag geplaagd door de 'ABU NI DAL-groep'. 
(Dossier 27-0/97.7) 

4. Sji'ieten plegen bomasnsl•gen in /stlnboel•n Ankars d.d 
21-12·1983. C~im: Al DAWA 

In de nacht van 21·12-1883 warden door veiligheidsbeambten 
van het Iraakse consulaat te lstanbul rwee mannen opgemerkt 
die op opvallende wijze een tas biJ zich droegen. 
Toen de mannen bemerkten dat de aandacht op hen was 
geve&tigd, maakten zijzich terstond u~ de voeten. 
Tijdens hun vlucht gooiden zij de tas In een waterput. 
Kort hierop volgde er een h evlge explosie. 
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In dezelfde necht explodeerde in een woonwijk van Ankara een 
In een geparkeerde auto geplaatste bom. 
Deskundigen gaan er van uit dat de bom voor1i;dig tot explosie 
is gekomen, aangezien in de directe omgeving geen duidelijk 
doelwit te bekennen is. 
Beide aanslagen werden bij een persagentschap in Ankara 
geclaimd door de extremislische Islamitische groepering 'AL 
DAWA'. 
AL DAWA Is een radicale religieuze groepering van Sji'ietische 
Irakezen en Libanezen onder lelding van de 
die zich als opposant van de lrak.se regering heeft doen kennen. 
Het doel van de groepering is het vestigen van een regering In 
ballingschap in Baalbek/Libanon. 
(Dossier 27.011041 

B. Iers terrorisme 
1. Bomunslag gericht tegen eet! Polyte<:hnlsch11 school 
(Universiteit} in Be/fW d.d. 4-11-1983. 

Op vrijdag 4-11-1113, ontplofte een bom in een collegezaal van 
de universiteit te Jordenstown (Belfast). 
De bom explodeerde op het moment toen politiemannen in het 
gebouw een cursus over criminaliteit bijwoonden. 
Tengevolge van de bomexplosie werden twee politiemannen 
gedood en 33 anderen gewond, van wie verscheidene zeer 
ernstig. 
Omtrent de samenstelling van de bom ts niets bekendgemaakt. 
Tot op heden heeft niemand zich verantwoordelijk gesteld voor 
de aanslag. 
De Britse pcolitie neemt aan dat de aanslag het werk was van 
het PIRA 
(Dossier 22.1 !24. 8} 

2. Ontvoering van Vice-President Supermartt-keten, 
'te Rathfamham (Dublin) d.d.14-11-1983. Cl11lm; PIRA. 

Op donderdag 24-11-1183, in de ochtend, werd de vice-president 
van het Canadese supermarkt-keten 'Galen Weston' in Ierland, 

• in Rathfarnham {een voorstad van Dublin) ontvoerd 
door vijf gewapende mannen, die zich verkleed hadden als 
politieagenten. 
Moduo Operandi: 

naderde in zijn auto een in scène gezette 
politiecontrole post, bemand door een pseudo-agent die bij een 
auto met een op het dak aangebracht zwaailicht stond. Toen 

stopte. kwamen vier in politieuniformen gestoken en met 
pistoolmitrailleurs gewapende mannen, die zich ter plekke 
verdelcl hadden opgesteld, naar voren en dwongen Y 
plaats te nemen in de 'pol~ie-aulo', waarna tlj met hoge 
snelheid wegreden. 
De vijfde ontvoerder bracht 's auto, waarin zijn 
13-jarig dochtertje, naar een wat verde< gelegen plek en nam 
vervolgens de vlucht. 
Eerdere poging: 
In augustus 1983 had de Ierse Politie een eerdere poging tot 
ontvoering van weten te voorkomen, Afgaande op een 
ontvangen 1<10nieme tip, trof de politie toen in de villa van 

een aantal gewapende overvallers aan, die er na een kort 
vuurgevecht vandoor gingen. Vijl van hen konden later worden 
aangehouden. 
CJ.im en eislosgeld: 
De verboden 'Pm~lsionallrish Republican Army' (PIRA), die de 
verantwoordelijkheid voor de ontvoering opeiste, vroeg een 
losgeld van (5000000 voor de vrijlating van . 
Het bedrijf 'Galen Weoton' liet weten geen losgeld te zullen 
betalen, terwijl de Ierse politie te kennen gat alles in het werk te 
zullen stellen om te voorkomen dat het losgeld rou worden 
betaald. 
Bevrijclng vlHI : 
Op vrijdeg 11-12·1183, werd op een landweg bij het Ierse 
plaatsje Ballinamore, plm. 160 km ten westen van Dublin, bij 
een inderhaast opgebouwde wegversperring~ een EJuta tot 

\. 
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stoppen gedwongen waarin zich ·en zijn ontvoerders 
bevonden. 
Er ontstond een kort wurgevecht tussen de gecombin&~~rde 
patrouille ven politie en veiligheidstroepen en de ontvoerders, 
waarbij ongedeerd kon worden bevrijd en twee van de 
ontvoerders konden worden aangehouden. 
De overige ontvoerders wisten In hun auto weg te komen, 
waarna een achtervolging werd ingezet. In Ballinamore werd de 
auto klemgered en, waarna een tweede schietpartij volgde. De 
ontvoerders wisten te voet via de zich aldaar bevindende 
bossen te ontkomen. 
Bij de vuurgevechten verloren een politieambtenaar en een 
militair het leven. 
(Dossier 22.1124.9) 

3. Moord op NoordierH protestante poliricus 
te Bellast d.d. 7-12-1983. Clsim: PIRA. 

Op wo...-dag 7-12-1S83,1n de ochtend, werd de Noordierse 
protestante politiCUJ. toen hij bij de 
Oueen's Univarsity te Bellast arriveerde, doodgeschoten door 
twee mannen dia gekleed waren in joggingpakken. 
Modus Operancl: 

wandelde naar de Oueen's University, toen plotselin, 
twee met vuistvuurwapens gewapende mannen van achter een 
geparkeerde auto te voorschijn kwamen en hem onder vuur 
namen. 

werd ondermeer In het hoofd getroffen en overleed 
ter plaatse. 
Na de aanslag verlieten de daden~ de plaats van het misdrijf te 
voet en wisten in het drukke voetgangersverkeer te ontkomen. 
CJ.Im: 
Later op de dag eiste de Provisionallrlsh Republican Army 
(PI RA) de verantwoordelijkheid op voor de moord, dle door hen 
een 'executie' werd genoemd. 
Achtergrond: 

, een jurist. doceerde Europees Gemeenschapsrecht 
aan de Queer\'s Unlvers.ity te Belfast, hij was voorzitter van de 
'Assembiee's Finante Commhee', vooraanstaand lid van de 
'Official Unionist Party', afgevaardigde voor Zuid-Bellast in de 
Noordieree Assemblee en gold als een van de meestbelovende 
jonge protestante politici. 
Hij was een fervent tegenstander, in woord en geschrift, van de 
Noordierse separatistische beweging. 
Enkele weken voor de moord had gezegd dat hij op 
de 'zwarte lijst' van de PIRA stond. 
Uit protesttegen de op 20-t1-1983 te Darkley gepleegde moorr 
op kerkgangers (zie dit JBT 84 sub el had de pertij van 
zich uit de Assemblee teruggetrokken. 
Politieke commenuren: 
Noordierse protestante politici reageerden woedend op de 
moord en beachuldi gden de reg a ring In Londen dat zij te 
weinig doet om het terrorisme te stoppen. 
Oe Prime Minilier van de Ierse Republiek verklaarde dat 
degenen die verantwoordelijk zijn voor deze moord vijanden 
zijn van de democratie en van het volk van het gehele eiland 
(doss. 22.1/24.10.). 

4. Terroristische sanslagen in Groot-Brittannid en Ierse 
Republislr over de periode 5·11-1983 r.m. 13-12-1983. 
•· Op5-11·1!183werden In de Ierse republiek na een bankoverval 
twee mannen door vermoedelijk PI RA-terroristen 
doodgeschoten. 
b. Op 5-11-1983 werden in totaal16 personen gewond, van wie 
enkele ernstig, toen voor een bar een in een auto verborgen 
bom explodeerde. 
Oe PI RA heeft zich verantwoordelijk gesteld voor de aanslag. 
c. Op 5-11·1913, in de ochtend, werd voor een woning in het 
Noordierse graafschap Antrim, een polhieman doodgeschoten 
door twee terroristen. Ook voor deze moord heeft het PI RA zich 
verantwoordelijk gesteld. 
d. Op 12·11-1!183 werd een bomaanslag gepleegd op een 
politiepost in eerriekmore bij Omagh. Bij deze aanslag kwam 
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een politieman om het leven, terwijl een onbekend aantal 
personen gewond raalcte. 
Ntemand heeft zich verantwoordelijk gesteld voor de aanslag. 
e. Op 20-11-1983 drongen enkele gewapende mannen een 
kerkje van de protestantse Pinkstergemeente in het dorp 
Darldey, gelegen op 8 km van de Ierse grens, binnen, terwijl de 
kerkdienst aan de gang was en schoten met automatische 
wapens op de aanwezige kerkgangers. Bij de aanslag werden 
drie personen gedood en zeven g-ond. 
Oe daders slaagden erin met een auto te vluchten. 
De aanslag werd opgeêlst door een onbekende groep die zich 
de 'Katholieke Reactiegroep' noemt. Eerder deze maand, te 
weten op 8·1 1-1983, vermoordde de 'Protestantse Actiegroep' 
de rooms-katholieke 
I. Op 23·11-1113 deed zich buiten Londonderry een 
bomontploffing voor in een auto, toen een ex-politiereservist 
van de 'Royal Ulster Constabulary', die vergezeld was van zijn 
broer, daarmede zijn woning wilde verlaten. Ten gevolge van 
de bome•plosie werd de ex-politieman aan beide benen 
g-ond, terwijl zijn broer gelaaisverWondingen opliep. 
Volgens de politie was de bom onder de auto aangebracht. 
Tot op heden heeft geen enkele groep zich verantwoordeliJk 
gesteld voor de aanslag. 
g. Op 1-12-1983 werd een politieman. toen hij zich op weg 
begaf naar zijn werk in Londonderry, beschoten door twee 
jongemannen gekleed in school-uniformen. Niemand heeft zich 
verantwoordelijk gesteld voor de aanslag. De politieman werd 
bij de aanslag emstig gewond. 
h. Op 10·12-1983 ontplofte een bom, samengesteld uit 10 kilo 
dynamiet bij barakken van een artillerie-onderdeel van het 
Britse leger in Woolwich bij Londen. Ten gevolge van de 
bomexplosie raaieten vijf voorbijgangers, t.w. vier soldaten en 
een vrouw, gewond en moesten naar een ziekenhuis worden 
getransporteerd. 
In een telefoongesprek met een Brits persbureau verklaarde 
een man met een Schots accent. dat 'Schotse extremisten' 
verantwoordelijk zijn voor de explosie. De politie is ervan 
overtuigd dat de aanslag het werk is van Ierse terroristen. 
I. Op 12-12-1983 werd de 18-jarige k~hlligk • 
toen hij op de hoek van een straat In el aii( een praatje met 
een vriend maakte. vanuit een voorbijrijdende auto 
doodgeschoten. Op dezelfde dag werd in een flat in de 
protestantse wijk van Bellast de 21-jarige prfi'est!!Dl 

middels pistoolschotèn doodgesc oten. Tot nu toe 
heeft geen enkele groep zich verantwoordelijk gesteld voor 
beide moorden. 
~ Op 13-12-1983 werd vooreen restaurant In een drukke 
winkelstraat in London, een rugtak aangetroffen waarin zich 
een bom bevond. 
Politiedekundigen stelden al snel vast dat het te riskant was de 
bom tv demonteren. Nadat de polltie de omgeving had ontruimd, 
werd de bom door de Britse EOO op afstand tot ontploffing 
gebracht. Ten gevolge van de ontstane explolsle sneuvelden 
vele winkelruiten in de Kensington High Streel. Vermoed wordf 
dat de bom de eerstewas van de al Yl!rwachte 'kerst-terreur-actie' 
van het PIRA. 
(Dossier 22.1/24.11 
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C. Boma ... ll"'l Amerltaanse Parlement d.d. 7-11·1983. Claim: 
ARU 
Op 7-11·1S83 omstreel<s 22.55 uur (lOkale tijd) pleegden 
onbekenden een bomaanslag in het Capitool te Washington. 
Oe hoofdingang van de Senaatskamar werd door de krachtige 
explosie vrijwel geheel verwoest. 
Ook de aangrenzende republikeinse toiletruimte, een 
ontvangstkamer en het kantoor van de senaaisvoorzitter liepen 
schade op. Er werd niemand gewond. Het sofladebedrag wordt 
geraamd op ongeveer 3 miljoen gulden. Enkele minuten voor 
de ontploffing kreeg de Washington Post een telefoontje van 
een man die zei te spreken namens de' Armed Resistance Unit' 
(ARU). 
De anonymus deelde mee dat de bomaanslag was gepleegd als 
reactie op de Amerikaanse bemoeienissen in Grenada, Nicaragua 
en Libanon en als steun aan alle volkeren die slrljden tegen de 
Amerikaanse agressie. 
ARU 
De ARU heelt reeds eerder van zich doen spreken. Op 26-4-1983 
eiste de groepering de verantwoordelijkheld op voor de 
aanslag op FortMeNair in Walhington en op 18·8-1983 
claimde zij de aansleg op een eveneens InWashintongelegen 

I computercentrum van de marine. 
De ARU heeft zich ook bij deze gelegenheden uitgesproken 
tegen de Amerikaanse militaire acties in Centraal- en 
Zuid-Amerika en het z.g. 'Yankee imperialisme'. 
Zij claimt solidair te zijn met de volkeren van El Salvador, 
Guatemala en Nicaragua en verleent ondersteuning aan de 
'Frente Farabunclo Martipara la Liberacion Nacional' {FMLN) en 
de 'Frente Oemocratico Revolutionario' !FDR). 
De FMLN Is de paraplu-organisatie van 5 gewapende 
guerilla-fralcties In El Salvador. 
De FDR is de polijieke arm van de Salvadoriaanse oppositie. 
Ondmoek 
Het onderzoek heeft uitgewezen dat de bom was samengesteld 
uit een hoogwaardig explosief materiaal en een tijdmechanisme 
bestaande uit twee zakhorloges gevoed door een negen-volts 
batterijtje. 
De aanslag op het capitoolvertoont op de volgende punten 
overeenkomsten met de aanslagen op Fort Me Nair en het 
Marine computercentrum: 
- Zeer kort voor de e1rpl0$ies werden dB aanslagBn telefonisch 
Bllnge/rOndigd. 
- De bommen werden in voor publiek roegankelijke ruimten 
geplaatst 
- Deunslagen vonden plallts gedurende de nlfChtetijke uren 
of in de vroege ochtenduren. 
- Bij de aanslagen werd van een identiek t/Ïdmechanisme 
gebruik gemaakt. 
Eerder incident 
De bomaanslag in het~ pitooi was de eerste in meer dan 
twaalf jaar. Op 1-3-1971 ontplofte er een bom in een van de 
toiletvertrekken van de Senaat. 
De verantwoordelijkheid voor die aanslag werd opgeêist door 
de radicale 'Weather Underground'. 
Doss. 18.0/23.6 
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