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1. Kaping vliegtuig van 'Ku-it Airwsys' tljd#HtB Hn lijnvlucht 
van Koeweit via Dubai naar Kar1tchi In nacht wn 3 op 4- 12·1984. 
(Organisatie van d• 17BII8Ptffmber) 

In de nacht van maandag 3·12·1..,, op dinadag "'12·1..,, 
liertrok de 'KADHMA', een A-300 Airbus wn 'Kuwait Alrways', 
vluchtnummer KU 221, vanaf het internetionale vlieglleld van 
Koeweit via Dubal naar Karachl (Pakistani. 
Het vliegtuig, dat een 11-koppige bemanning had en ten minste 
162 passagiers, waaronder enkele Amerikanen, Engelsen, 
Kuweiti's en vele Pakistanen, aan boord had, landde even later 
op het vliegveld van Oubai. 
Na "n korte tuesenstop op dit vliegveld, waerblj enkele 
passagiers instapten en een lading vrachtgoederen-waaronder 
containers aan boord werd gebracht, steeg het vliegtuig op 
voor de vlucht naar Kataj;hl. 
Circa tien minuten later brak er in de eerste klas-afdeling een 
vechtpartij uit, waarbij enkele schoten vielen. Direct daarop 
kwamen vier Arabisch uitziende mannen, waarvan één 
gewapend was met een zilvertleurig plstoo4 en een andere met 
een kleine handgranaet, de toeristenafdeling binnenlopen, 
overmeesterden het vliegtuig en dwongen vervolgens de 
Engelse gezagvoerder, , koers te zetten naar het 
vlieQlleld van Teheran (Iran I, 
In de vroege ochtend van .._12.-1..,1andde het toestel op het 
vlieQlleld Mehrabad bij Teheran. 
Kort na de landing vroegen de kapers om een tolk en lieten een 
gewonde passagier gaan voor het verlenen wn madische hulp. 
Even later brachten de kapers een Amerikaanse passagier naar 
de deuropening van het vliegtuig, schoten hem in koelen 
bloede neer en wierpen zijn lichaam op de landinQtbeen. 
In de loop van de middag lieten de kapers, met tussenpozen, 
drie stewardessen en 43 pauegiera, waaronder vrouwen en 
kinderen, vrij in ruil voor brandstof en voedsel. 
Op dezeHde dag werd de verantwoordelijkheld voor deze 
kaping ol>9*lst door de 'ORGANISATIE VAN DE 17E 
SEPTEMBER', doch enkele uren later werd deze claim door 
genoemde organisatie In een anoniem telefoontje "" een 
bu~enlands parabureau In Beiroet, tegengesproken. 
Tijdens de intussen op gang geleomen onderhandelingen 
tussen de kapera en de Iraanse onderhandelaars, eisten de 
kapers de vrijlating van 17 ueestv-anten, die In Koewelt 
gevangen zitten na de reeks bornunslegen, die op 12-12-1983 
in Koewelt plaats vonden en waarbij 6 doden en 86 gewonden 
vielen. 
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Gedurende de Onderhandelingen kregen de leepera via de 
lraenaa onderhandelaars, die in nauw radiocontact &tonden met 
de Koeweitse regering, te horen dat Koewelt niet zal kunnen 
ingaan op hun els. 
Oe organisatie van Sji'itische extremisten 'Al Jihad Allslamijah' 
aprsk haar sympathie voor de kaping uit, maar venocht de 
kapers Iran te verlaten om de Islamitische republiek Iran niet in 
deze affaire te betrekken. 
In de nacht van 4 op 5-12.-,..,lieten de kapers 24 mannelijke 
paaaagiers, onder wie "n gewonde, vrij. 
In de middag van 5-12·1"' steeg de spanning in het vliegtuig. 
De kapera waren zenuwachtig en behandelden hun gijzelaars 
hard, dreigden het vliegtuig met de overgebleven passagiers en 
zichzelf op te blazan en eisten "n gasprak met de premier van 
Koeweit, Sheik . 
In de nachtvan Sop I-1Z·1..,voerde de minister van 
Binnenlandse Zaken van Koeweit rechtst~se 
onderhandelingen met de kepe,._ 
In de vroege ochtenduren van donderdag 1-12·1..,, werd een 
Amerikaanse gijlelaar bovenaan de vliegtuigtrap gezet, waarna 
één van de kepers hem "n megafoon in de hand duwde en 
hem dwong voor zijn leven te smeken. Nadat de Amerikaan 
had aangedrongen op inwilliging van de eisen van de kapers, 
werd hij doodgeschoten en de vliegtuigtrap afgegooid. 
Enkele uren hierna slaagde een Pakiataanse gijzelaar, die 
kannelijk aangewezen was om hotzelfde lot als de Amerikaan te 
ondergaan, er in uit het vliegtuig te ontsnappen. 
Opnieuw dreigden de kapers het vliegtuig te zullen opblazen, 
maar ook deze tweede dreiging bleef onuitgevoerd. 
In het begin van de avond lieten de kapers 30 passagiers vrij. 
Onder de vrijgelatenen beVonden zich 27 Paldstenen, een 
Saoedi-Arabier, een Koeweiti en "n man met Palestijnse 
identiteitspapieren. 
Uit vertieringen van deze passagiers werd vernomen, dat de 
overige passagiers en echt bemanningsleden, met touwen 
aan hun stoelen waren vastgebonden. 
Laat In de avond -den voedoei en medicamenten aan boord 
van het vliegtuig gebracht. 
In de ochtenduren van vrijdag 7-12·1 .. , verzochten de kapers 
de Iraanse onderhandelaars"" veridaring van hen te 
verspreiden via de l(slamicl R(epubllc) N(ewsl A(gencyl, In ruil 
voor de vrijlating van een aantal passagiers. De Iraanse 
autoriteiten stemden er In toe. In de varspreide vetklaring 
herhaalden de kapers hun eisen en dreigden een Amerikaan en 
drie Koeweitl's te doden en voegden er varder de volgende 
boodschap aan toe: 'In dtt eerrre plallfB was dtt red11n 1/001' onn 
IJCiie het behagen v1111 Gad en t11n -.Ie 11« Hlpetl v•n onre 
onschuldige brO«lllra. De ntgering v1111 Koeweit, de Vetenlgdil 
sr.ren v1n Alnril en Franlcrijfr hebben hen gMoltmi om hen 
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re dwingen llken te bekennen llîe nier -IN zijn. Wij zijn 
vastt»rallen zelfs om de martelllersdooll re mrven om onn 
onschuldige broe~ te helpen en hen re bevrijden. Wij zullen 
niertie mln:;tt~conceuies doen. De moordop beideAmt~rikMtln 
was uitgevoerd, omdat de regering van K~it niet un de 
ond~endelingen wilde det!lnemen. Hel is ons duidelijk 
gewordtlil der her leven van ..., mens niet vsn beleng is voor 
de Koeweitse regering'. Voorts noemden de kapers een aantal 
Koeweitse functionarissen en de C.I.A.-medewerker, 

. . ·, 'een stel misdadige-ra', die gedood zouden worden, 
tenzij de regering van Koewelt 'hun gevangen broeders vrijlaat'. 
Aangezien de rechtstreekse onderhandelingen met de kapers 
niethet gewenste resu~aet had opgeleverd, besloot de Koeweitse 
regering elke 'directe dialoog' met hun te stakan. 
Kort nadat genoemde verklaring van de kapars was verspreid, 
werden talrijke schoten gehoord aan boord van het vliegtuig. 
Nademand kwam aan het licht dat de kapers de raampjes van 
de cockpit en die In het passagiersgedeelte hadden kapot 
geschoten, waardoor de Airbus niet meer luchtwaardig was. 
Op dezelfde dag, tegen zea uur 's middags, lieten de terroristen 
8 Pakistaanse passagiers vrij. 
De Secreleris-Generaal van de Verenigde Naties deed een 
dringend beroep op de kapers om 11un gijzelaars vrij te laten en 
had op diezelfde dag nog een gesprek met de Iraanse 
ambassadeur, , aan wie hij zijn diensten 
aanbood om 118 kaping te helpen bel!indigan, en voorts een 
onderhoud met de Amerikaanse ambassadeur, 
en de Koeweitse ambassadeur, 
In een telefoongesprek op zaterdag 8-12·1114, mat een 
bultenlands persbureau in Beiroet veridaarde een anonieme 
beller, diezei namens de' Al Jihad Allalamijah' ('Islamitische 
Jihad') te spreken, dat 'elk hall uur een gijzelaar aan boord van 
de Airbus zal worden doodgeschoten' als de Koeweitse regering 
onze Mujahedeen-broeders niet binnen een tijdsbestek van zes 
uur, te rekenen vanaf 12.00 uur, vrijlaten. 
Op dezelfde dagkwam het Koeweitsepa~ement In buitengewone 
zitting bijeen om te overleggen over de kaping. Bijzonderheden 
inzake de zitting werden niet bekendgemaakt, maar volgens 
een Koeweitse krant wea het kabinet van mening dat 'Iran 
varantwoordelijk waa voor de crilil en het oplossen daarvan'. 
In de loop van de mlddag listen de kapers nog een groep van 
16 gijzelaars vrij, en nog eens 23 enderen tegen de avond. Zij 
ellen werden door de kapers als 'onschuldige passagiers' 
aangeduid. 

Ondank» het feit dat de Airbus vanwege kogelgaten in een 
13-tal raampjee, waarschijnlijk niet meer luchtwaardig was, 
vroegen de terroristen om vllegtuigbrandstof. Aan hun verzoek 
we<d evenwel niet voldaan. 
In 118 ochtenduren van zondag t-12-18114, maakten de kapers 
vla de boordradio bekend, dat zij met het gekaapte vliegtuig 
Iran wilden verlaten. • 
Tegen 13.00 uur aisten de kapers dat Koewelt hun een ander 
vliegtuig ter beschikking moest stellen, waarmee zij naar een 
niet door hen genoemd land wilden vertrekken. Om aan hun eis 
kracht bij te zetten molesteerden zij enkale gijzelaars. Het 
gekarm en hulpg<troep van daze slachtoffers was duidelijk over 
de boordradio te horen. 

Omstreeks 14.00 uurkwamen diplomatieke vertegenwoordigers 
van Pakistan, Saoedi-Arabië, Bangladesh, Algerije en Syrië op 
verzoek van het Iraanse Ministerie van Buitenlantfse Zaken met 
spoed naar het vliegveld Mehrabad. 
In de loop van diemtfde mlddag spitste zich de gebeurtenissen 
rond de gekaapte Alrbus op het Iraanse vliegveld toe. 
De vier kepers schetlen vastbeoloten hal vilagillig op te blazen. 
Over de radioverbinding met de verkeerstoren van het vliegveld 
maakten de kapers bekend del zij 'hun laatste gebeden' hadden 
gesproken en 'hun testament' haddan opgemaakt. 
Volgens de Iraanse staatsradio wilden de kapers geen voedsel 
en medicamenten meer hebben en zeiden van plan te zijn het 
toestel In dilluCht te laten vliegen met de explosieven, die zij op 
diverse pillilsen hadden aangebracht, tenzij de regering van 
Koeweit de 'gevangen kameraden' zou vrijlaten. 

BIJzondere Zeken Centrale maan1885,no.3 

In de avonduren lieten de kapers zeven bemanningsleden VrtJ. 
Onder hen waren de gezagvoerder, , en de 
boordwar1rtuigkundige, . 
l:aat in de avond werd de verlichting van het vliegtuig 
uWgeachakeld. Een aantal Iraanse commando's, die zich hadden 
vermomd als 'schoonmakers', kozen positie onder het gekaapte 
vliegtuig, terwijl anderen :zich verscholen in een werkwagen 
van het vliegveld. 
Tegen 13.00 uur plaatselijke tijd vroegen de kapers arbeidars te 

I 
sturen om het vliegtuig 'schoon' te ma kan. 
Aan hun verzoek werd gevolg gegeven. De als schoonmakers 
verklede milhalren kwamen het vliegtuig blnnan, haalden hun 
vuurwapens tevoorschijn en overmeesterdan de vier gewapende 
kapers, die kennelijk 'totaal verrast' geen weerstand boden. 

, Direct hierop kwamen de vier kapers en de overige acht 
gijzelaars, bestaande uit twee Amerikanen en zes Koeweiti's, 
onder geleide van 118 militairen. naar buiten. 
De'bestormingaactle', dia slechts enkele seconden had geduurd, 
verliep zondar bloedvergieten. 
De vliegtuigkaping, die bijna •e• dagen heeft geduurd, heeft het 
leven gekost van de Amerikaanse staatsburgers, 

en , beidan medewerkera van het 
Amerikaanse agentschap voor internationale ontwikkeling, de 
U.S.AID. 

ldentirelt 

Van Iraanse zijde zijn de namen en achtergronden van de vier 
vliegtuigkapers niet vrijgegeven. Hun Identiteit staat nog niet 
vast, maar volgens sommige bronnen gaat het om Libanese 
moslems. 

Wapens en explooieven 

Voor zover bekend waran de kapers bij de aanvang van de 
i kaping in het bezit van een zilverkleurig pistooien een klein 
type handgranaat. maar toen de kapers op het vliegveld 
Mehrabad terugkwamen van onderhandelingen met de Iraanse 
autoriteiten, hadden zij een revolver van een zwaar kaliber, 
metalen handboelen en nylon touwen bij zich, aldus een 
verklaring van twee Pakistaanse passagiers van het gekaapte 
vliegtuig. 
Volgens da Iraanse staatsradio 11adden de kapera gezegd van 
plan te zijn het vliegtuig op te blazen met de 'explosieven', die 
zij op diverse plaatsen hadden aangebracht. Deze aankondiging 
zou erop kunnen wijzen dat de terroristen ook over een 
hoeveelheid a)(Jllosieven hadden beschikt. 

lnocheplng 

Volgens twee Pakistaanse passagiers van de gekaapte Airbus 
kwamen de vier kapers aan boord, toen het vliegtuig een 
tuesanstop In Dubai maakte Zij namen plaats in 1181 gedeelte 
van de eerste-klasse, waar korte tijd later een vachtpertij uilbrak 
en enkele schoten vielen. 
Ook luchtvaartinstanties in Abu Dnabi hebben inmiddels 
toegegeven dat de vier kapMS tijdens de tussenstop te Dubai 
aan boord van het vtiegtuig kwamen. 

S.V.!IIglng vliegvelden 

Geblakan i&, dat op het vliegveld van zowel Dubal als Abu 
I Dhabi (beide plaerson gelegen in de Verenigde Arabische 

EmirMen} lransit-pauaglers niet worden onderworpen aan een 
body-check. 
De VAE-autoritelten zijn door het gebeurde dermate opgMChrikt 
en hebben aangekondigd om op de korut mogelljka termijn de 

' beveiliging op de luchthavens te verbeteren. Alle passagiers. 
die vanuit Dubai of Abu Dhabi hun reis beginnen dan wel 
vervolgen, zullen aan de gebruikelijke routine-checks worden 
on derworpan. 
Kuwait Airways oefent in het golfgebled doorgaans een eigen 
Inspectie uit op pasaegiers, alvorens zij het vliegtuig instappen. 
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FriU8n gegtn den lmperialistlschen Krltg 
84-8, btl. A 1 blz. 2 

Front~ Libc!ration NatJonale de Corsa (FNCI 
84·10, btl. C 3 blz. 2 
84-11,btl. B 1en 2blz. 5 

Front voor de SyriiCI'le Strijd 
84·1, btl. A 2 blz. 1 

Gelllllco"aft fUr General Amnestie 
84·9, bnl, A 1 blz. 1 

Grupo d& Retistanda Anti-fasciste Prirnero de Octubro (GRAPOI 
84·3, bt1. B 3 blz. 1 
84-6, btl. C 2 blz. 5 
84-10, btl. B 2 blz. 1 

Grupos Antlterror1stas de Llberacion I GAL) 
84-3, btl. B 4 blz. 2 
84-4. btl. a 2 blz. 4 
84·7, btl. Et blz. 3 

Guerllla-verz01 
...... 11.btl. E 1 blz.11 

HalltOer 
84-3. btl. A 1 blz. 1 

lparretarak 
84·3. btl. e 4 blz. 2 

Indische afdeling ven de Islamitische Jihad 
84-10, btl. F 1 blz. 3 

• irish Notional liberation Armv ONLA) 
84-6, btl. 0 1 blz. 5 

.. lrith Republ1c Army (I AA) 
84·5, btl, B 2 blz. 2 

Mendeku (• Wr•ak in Baskenlandt 
84-6, btl. C 1 blz. 5 

Milttint Autonoom Front (MAF I 
84·8, bnl. B blz. 2 

Militante Organisatie te-r Bestrijding van Onrecht (afk.: MOB0-83• 
84·4, bnl. A bfz:. 1 

MOBQ.83 
Zl• Mllhante Organiut'• ter Beltrijding van Ct! recht 

Molende 
84·10, btl. H 1 blz. 6 

MousllB Sadr-Br1gadus 
84-11, btl. A 2 blr. 5 

Mujuhaddeen Chalq 
84·10. btl. E 1 blz. 5 

Nederlartdse Culturele Eenwording (N.C.E.) 
84-6. bnl. A blz. 1 

Organisatitt van de 15e Mei 
84·9. btl, C 3 blz. 13 

OrgAnisation de la Lutte Armêe Arabe 
84·3, btl. D 1 blz. 3 

Pa kisten People PartY 
84·9, btl. G blz. 14 

Polestine Liberation Organisation (PLOI 
84-6, btl. B 2 bl7. 4 

PasdAran 
84·10,btl. E !bit 5 

Popufar Front for tlle Liberation of Palestt"D (PFLP) 
84-8, btl. B 1 blz. 7 

lstamic Revollltlonary Vanguard (•IJlamititche Revolutlon1ire Voorhoede) /Popular Front for the Liberution of Palestine-$psclal Cammand 
84·t0, btl. e 1 blz. 3 IPFLP-SCI 

Juath::t COmmand'" of the Armenlan Genocide 
84·7, btl. 8 t blz. 2 

Kalhmlr L iberatlon Army 
84·3, btl. G blz. 6 

Jhmir Liberatlon Front 
d4·3. btl. G blz. 6 

KoelDil R•h 
84-11,bnl. Bblz. 1 

L.A.V. 
Zie t...eger van Amsterdamse Verontrusmn 

L.eblnese Armed Rtvolutionalry Foetion 
84·5, btl. C 3 blz. 3 

Leger van Amsterdamse Verontru.t~n (L.A. V.) 
84·8, bnl. B blz, 1 

KornmuniJten in sttijd tegen lrnperiulisme en bewapening 
84-9. btl. D blz. 13 

M5 
84·10, btl. C 2 blz. 2 

Martelaar1 van de l$lamltlsche Revol1.1tie 
84·9, btl. 8 3 blz. 10 

Martaleren van 8aalbl'k 
84·3, btl. D 2 blz. 3 

84·10, btl. E 1 blz. 3 

Popuier Movement for the Liberation of Armanietn Democ:ratiç 
f•ont IPMLA·Df} 
84·6, btl. D 2 blz. 4 

Popular Movement of the Armenlan Secret Army tor the Liberation of 
Armenie (PM-ASALA) 
84·5, btl. D 2 blz. 4 

Proletarische Actie 
84-9, btl, B 3 blz. 8 

Prov1slonallrilh Republican Army (PI RA~ 
84·1, btl. 8 1 blz. 2 en B 2 6 3. 8 4 
84·3, btl. C 1 blz. 2 
84·5, btl. B 1 blz. 2 
84-6. btl. 0 1 bl:r. 5 
84-12, btl. A 1 blz. 1 

Revolutionäre Zeifan 
84·3, btl. A t blz. 1 
84·8, btl. A5 blz. 3 

Aote Armee Fralc.tion (RA~l 
84·5, btl. A 1 blz. 1 
84-7, btl. A t blz. 1 
84-8. btl. A 1 blz. 2 

Sabra 
84·9, btl. C 2 blz. t 2 

Slnn Fein 
84·6, btl. B 2 blz. 2 
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Groeperingen 

AboeNidel 
84--l,bti.A 1 blz.1 enA2blz.1 
84-3, btl. E 1 bil .• 
84-4, btl. A3 blz. J 
84-6, btl. C 2 blz. 3 
8._7,bti.C I blt.J 
84·12, btl. C 1 blz. 3 

Action Directe 
84-9. btt. E 1 blz. 13 
84-8, btl. c 1 
84-10, btl. C 1 blz. 2 

Action Directe, Commando Lahoueri Farid Benehelialo 
8~. btl. C 1 blz. 7 

Aktton~in.chaft Na1ionaler Sorialisten - ANS 
84-6. 1><11. A blz. 2 

AIAmal 
84-1 1,btl. A3 blz. 5 

Al Puslfah 
S..l2,bti.C 1 bl>.3 

Al Bork.an (• de Vullcilan) 
84-3, btl. ES blz. 5 
84-10, btl. E 2 blz. 3 
&&-11, btl. A3 blz. 6 

Al Dawa (Al l'lamljeh) 
84·1, btl. A 4bl2. 1 
84-S, btl. C 4 blz. 3 

El of Al Fetah 
84-2, btl. 0 1 blz. 2 
84-9, btl. C 2 blz. 12 
84-ll,btl. C 1 blz. 6 

Al Fat1h Revolutionairy Councll 
8._12, btl. C 1 blz. J 

Al Jih.ld al lslatn(ijah) {Hailtge Islamitische Oorlog) 
84-3, btl. E 2blz. 4 eo E Joo E4 
84·5, bil. C 4 blz. 3 
84-6, btl. B 3 bLc. 4 
S..9, btl. B 5 blz. 12 
84·11.btl. A ten 2 blz. Jon 5 

Al zumuar 
a..B, btl. G blz. 14 
84-10. btl. G blz. 5 

Angry Brigade 
84·9, btl. 8 2 blz. 10 

Artbitdle Organiaatle van de 16e Mei 
84-6, btl. B I blz. 4 

Arablsc:he Aovolutionalre Brigad" 
84-1, btl. A 3blr. 1 
8._2, btl. D 2 blz. 2 
8._3, btl. E blz. 4 
84-4. btl. A 1 blz. 2 
S..12,btl. 8 1 bil. 2 

ArbeldlrNUtonomie 
Zie Autonomla Opereia 

Armed Reslstance Unit 
84·1, btl. c blz. 3 

Ari'I'M!Iense Revolutionaire Leger (ARA} 
84-7. btl. B 1 blz. 2 
S..IO, btl. 0 1 blz. 3 
84·12, btl. 0 blz. 4 

I 
I 

Bljzond ... Zeken C.ntnllo m1111rt 1985. no. 3 

Armenten Secret Army for the Llberatton of ArmenNI (ASALA• 
84-2, btl. C 1 blz. 2 

Arm van het Nationaal verat - '• Landt Bevrljding: .. ctle 
84-9, btl. B 4 blz. 12 

ARU • zie Armed Resistance Unn 

Battle Front of Nationat Antnanc:. of Lebanon 
84-9, btl. C 1 blz. 12 

Bewakers van de lslanl 
8._10, btl, F 1 blz. J 

8eweging van de 15e Mei 
84-6, btr. B 1 blz. 4 en Vll( blz. 6 
84-8, btl. 8 1 blz. 7 

Black June Movement 
84-12, btl. c 1 blz. 3 

8rlga1e Rosse 
84-6, btl. E I blz. 4 

6rlgateo Rosse - per la Construztone d1tl Pertlto Communtna 
84·3, btl. F 1 blz. 5 

CelluJes Communistes Combanantes iCCC} 
S4-12, btl. E blz. 4 

Chatlla 
84-9, btl. C 2 blz. 1 2 

Comltá van Famllleleden en Vriend&n van de Gevangenen van FP 25 
84·9. btl. F blz. 14 

Commandos Autonomos anticapitallstas 
84-3, btt B 2 blz. 1 
8..S, btl. C 1 blr. 5 
81-9, btl. A 1 blz. 8 

Dev Sol (Devrimcl Soli 
84·3, btl. A 1 blZ. 1 
a..s. bol. A blz. 1 

ETA-mlll1ar 
84-J, btl. B 1 blz. 1 
84·4, btl. e 2 blz. 3 
84·9, btl. B 2 blz. Ben A 4 blz. 9 

Eulkadie Tt~ Askatnuna (ETAI 
84-6, btl. C 1 blz. 5 
84-10, btl. 8 1 blZ. 1 

FedahJin d.,.- Kaiserlic;:hen l(tnbchen Monarchie 
84-7, btl. o 2 blz. J 

Fedljien 
84·6, bnl. 8 bi<. 2 
84-10, btl. C blz. 2 

Fodojlon Chalq !Strijders""' het volk i 
84-11, bol. C blz. 3 

FlNC 
Zilt Front de libération Nationale de Cor• 

Forca d& Unidade Popular I• wikauniefrond (FUP) 
84-ll, btl. D blz. 8 

Focas Popul..-e• IFP 251 
84-7, btl. F 1 en 2 blz. 4 
84-9, btl. F blz. 13 
~. btl. D I blz. 8 

Fraction Armee Rtvolutlona~ire Llbanal• (fAAl) 
84-ll, btl. E blz. 8 
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a-huldiging 

De Verenigde Staten van Amerika heeft Iran in een veri(larlng 
beschuldigd niet alles te hebben gedaan om de gijzelaars to 
bevrijden. Het toelaten tot het getatapte vliegtuig van bepaalde 
medla, het omroepen van vettieringen van de kapers, het 
uitzenden van hulpgeroep van mishandelde passagiers an het 
toelaten van fotografen aan boord heeft duidelijk het 
'eldremistisch gedrag' van de vier kapers aangemoedigd. 
Ook van KoeweHS8 zijde Is men nogal verontwaardigd over het 
lakte, terughoudende en twijfelachtige optreden van de Iraanse 
autoriteiten. Om die redenen verdenkt men Iran dan ook van 
'medeplichtigheid' In deze affaire. 
Het Iraanse optreden heeft onder meer de volgende vragen 
opgeworpen, zoals: 'Hoe konden de kapers over zoveel munitie 
beschikken zonder steun van buitenaf?', en, 'Waarom werd het 
aan hel aanwezige team van functionariaMn van hel Ministerie 
van Buitenlandse Zaken van Koeweit niet toegestaan zich te 
verstaan met de diverse groepen van vrijgelaten 
vliegtuigpenaglers?' 
In een door de Iraanse radio uitgezonden toaspraak wees 
Ruhollah Khomeiny de beschuldiging ven de hand en zei dat 
Iran In geen enkel OP<icht is betrokken bij de vliegtuigkaping, 

Uitlevering en t.rachtlng 

De Koeweilse regering beraadde zich over de juridische 
mogelijkheden voor een eventueel verzoek om uitlevering van 
do kapers. 
Amerika vroeg de lraall$8 regering om de bereçhtlng of de 
uitlevering van de kapers aan Koeweit. 
Oe fraanae premiet', verklaarde, dat Iran niet 
zaltoegeven aan de druk van de Verenigde Staten. 
lntu-n hebben de Iraanse autoriteilen toegezegd de vier 
kapers te zullen bereellten. Gevreesd wordt. dat Iran ltlant de 
kapers bij een 'schijnproces' zal veroordelen, waarna de 
schuldigen op mysterieuze wijze van heltoneelzullen 
verdwijnen. 

ScMdeclalm 

Een van de twee Amerikanen, die de kaping overleefden, de 
zakanman , heeft in Amerika een re<:htszaak 
aangespannen tegen Kuwait Alrways en de Iraanse regering, en 
eist een schadevergoeding van f360 miljoen. 

Reec:tJ..., comm-

De gelukkige ontknoping van het gijzelingsdrama heeft In 
K-It tol grote opluchting aanleiding gegeven. 
Datalle Koewei1se panagiers, onder wie de consul en vlce-conaul 
te Islamabad (Pakistan), het hoofd van de arehieven van het 
Ministerievan Buitenlandse Zaken met de rangvan ambanadeur 
en een veiligheidaoffteler, het er levend vanaf hebben gebracht. 
kwam bijna als een verrassing. 
Het Iraanse optreden wordt gezien als een geste ven lnm om op 
het laatsta ogenblik zich tegenover de bultenwereld van 
lankmoedigheid en betrokkenheid te zuiveren. 
Mrt het weigeren van de eis tot vrijlating van de in Koeweit 
gevangen gehouden Sjfitisclte terroristen, heeft de Koewei1Be 
regering vastberadenhoid getoond en haar prestige in wwel 
binnen- als buitenland versterl<t. 
De in Parijs In ballingschap wonende ex-preaid.,u: van Iran, 

• zei dat hij bewijzen had van lraan.., 
betrokkanheld bij de vliegtuigkaping. Volgens hem waren twee 
van da mannen die het Koeweltae vliegtuig kaapten, dezelfde 
mannen die het 'Air Fr a nee' -passagiersvliegtuig kaapten boven 
helluchtruim van Luxemburg op 31·7-1984 (Zie JBT. nr. 
1984-1011 Bil. onder F-1). 

(DossiemumtfHir 9.006.22 BZC/000011 

Bljzond.,. z.k811 Centr• rnNr11185,no.3 

B. BelgilcllterrOriame 

1. Aans/llfl op lid gtHJdartfHiritlle Luik d.d. 25-1-1985 

Op 25-1·1986 omstreeks 0.47 uur hebben twee mannen 
bewapend met stenguns vier maal geschoten op een lid ven de 
gendarmerie van Luik. 
Het slachtoffer raakte ernstig gewond. 

T ........... t 

Reeds enige lijd geleden hed de gendarmerie van Luik een door 
personen uit het anarchistisch millau ingericht depctt met 
explosieven ontdekt. 
Op 24-1·1985 kreeg de chef van de gendarmerljH!enhaid 
informltie dat de explosieven's nachts gebrulkitouden 
worden bij een te plegen aanslag. 
Terwijl hij zich begaf naar de plaats van het depot, haastte een 
collega zich om versterking Ie halon. Ter plaatse aangekomen 
kwam de polijleman oog in oog te sUtan met twM met stenguns 
g-apende per11011en. 
De twM maakten hem zijn dienstpistool afhandig zetten hem 
tegen een muur en schoten vier keer. 
Na de schietpartij lieten zij de gendarme zwaar gewond achter 
en namen de vlucht op een zware motor van een donkere kleur. 
Het dienetpistool werd op enige afstand van de plaato van het 
misdrijf teruggevonden. 
De explosieven waren in een eerder stadium door de 
gendarmerie onschadelijk gemaakt. 

(Dosslemummer 9.003.2BZC!00048/ 

z.ccc 
Rond 7-2·1!11& zijn op de campus van de universiteit van 
Brussel een dertigtal affiches aangebracht met het logo van de 
CCC. De affiches met anti-NATO en anti-kapitalistische t~~' n 
waren opgedregen aan de RAF·tarrorist ie 
op 20-1-1985 in Stuttgart bij hel plaateen van een bom om 
leven kwam. 
Volgens ooggetuigen werden de biljetten in grote haast door 
een man en een vrouw aangebracht. 

(Oossi•mummer: ll004.21 BZC/(]()()28) 

c. Duits tenorllme 

1. Poging tot bomansl~ op Nllto-IIChoo/ in 0/Mrammergau. 
d.d. 18-12-1984(RAF/ 

Op 11-12·t884 omstraeka 7.46 uur, reed een in Amerikaans 
uniform gestoken man die zich hed gelegitimeerd met een 
Amerikaans legitimallebewija, een personenauto ven het mer!( 
Audi 80, voorzien van Amerikaanse kentakenplaten hel terrein 
op van de Nato-school te Oberammergau. 
De man parkaarde de auto op ongeveer 10 meter voor de 
hoofdingeng van hel gebouw en verliet vetVolgensta voel hel 
terrein. 
Doordel het opvaltende gedrag van de mln werd opgemerkt 
door oen wacntpost werd vrij spoedig een onderzoek Ingesteld. 

De IUto 

De auto, een grijze Audl80, was In de nachtvan 15 op 18-12·111114 
in lngolstadt gestolen. 
De Ameriltaalltl8 leger-kentekenplaten waren tussen 14 en 
17·12·111114 in Augsb\ll'g ontVreemd. 
In de kofferbak van de auto vonden bomspecialisten aan 
ongeveer 70 cm lange en 30 cm dikka buis van kunstttof waarin 
vijf pakjes met In totaal 25 kg springstof waren gestopt. 
De bagageruimte bevatte vooril een bundel van met explosieve 
stof gevulde staafjes, beide bommen waren vla een kabel met 
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een op de achterbank liggende koffer waarin zich het 
ontstekingsmechenisme bevond, verbonden. 
De wekker van het mechanisme was afgesteld op 13.00 uur. 
De opzet om do explosieve lading tot ontploffing te brengen 
mislukte omdat een wekker die was opgenomen In net 
ontstekingsmechanisme kennelijk stil was blijven staan. 
Oe springstof was verborgen in een slaapzak. 

De '*stuurder 

Aan·de hand van getuigenverklaringen werd van de bestuurder 
het volgende signalement opgemaakt: 

Sprlngotof 

De kun&lstofbuis, kleur bruin, lengte 78 cm, doorsnede 40 cm, 
wanddikte 10 mm was gevuld met in totaa126,4 kg springstof: 
- 10 springstofpatronen van 2,5 kg industriële springstof van 
de Belgische firma 'PRB NOBEL' van het merk lremlte, afkomstig 
van de partij van 813 kg die op 4-6-1984 in Ecaussines is 
gestolen; 
- 10 springstofpatronen van 100 gram industriële springstof 
van Belgische makelij, merk [)ynamlta 3, type 1, eveneens 
afkomstig van de diefstal in Ecaus1ines; 
- 4 1prlngstofpatronen à 100 gram Industriële springatol van 
de firma 'SSC Ag lsketen/lwitserland', merk Titadyn 25. Deze 
springstofwerd op 10-10-1983 door de firma !sleten gefabriceerd 
en samen met een hoeveelheid van 5 ton op 17·10-1983 per 
spoor getransporteerd naar de Franse firma 'Société des 
explosivea Titanite Podtailfer'. 
De springstofpatronen waren omwikkeld met krantenpapier en 
springkoord. 

Ontsteker 

De ontsteker bevond zich in een kolfervan bruine kunststof (ca. 
40x 32 x 11 cm) die op de achterbank van de auto was geplaatst 
en bestond u~: 
- een batterijwekkervan het meot 'Run la Ouartz', voorzien van 
een babycel van 1,5volt, van het merk'Varta'. De wekker was 
optisch zichtbaar op het cijfer 1 ingeateld. Het uurwerktelf was 
niet In bedrijf en -• 5.45 uur aan, 
- twee platte batterijen van 4,5 volt, merk Daimon; 
- twee elektronische ontstekeB, al u miniurn hulzen ronder 
bodemstempel, vermoedelijk ter vellitericing van de 
splinterwerking was een met ongeveer 10 kg aan bouten, 
moeren en ringen gevulde collegetasbij de springlading 
gelegd. 
Voorts -rd aangetroffen: 
- plakband gebrullet om de componenten bijeen te houden; en 
- drie met campinggas gevuldetankjes van het merk 'GAZ'. 

a.im 

Op 18-12·11184 dicteerdeeen vrouwtelefonisch oan de 
'Süddeutschen Zeltung': 'Wij hebben op de !Be een met 
springstof geladen outo bij de Shape-school in Oberammergau 
..-rpezet. Oem wordt het bdsr von de militaire stal van de 
Nero opgeleid. 
flat doel ven de aletie was hst mililllire apparaat der daor 
"M~rlrzsam ts uit te schllkelan - comm1111do Jan flllspe'. 
Op24-12·1884 ontving de Süddeutsche Zeitung een claimbrief. 
Als inleiding werd de bovenvermelde mondelinge mededeling 
geciteerd gevolgd door bijzonderheden met be1rekking tot de 
aktie, opmerkingen over de op 4-tZ.1184 begonnen 
hongerstaking en ae11 uiteenzetting met betrekking tot de 
opbouw van een anti·imperialistisch front In West-Europa. 

) 
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Sarnenhllng 

Een gedee~e van de springstof 11 afkomstig van de diefstal in 
een springstofdepot van een steengroeve In Ecausslnes in 
Belgil gepleegd op 4-6·1984. Springstof afkomstig van dezalfde 
diefstal werd aangetroffen in een personenauto die als autobom 
op 22-8- I 984 voor het gebouw van de Westeuropese Unie werd 
veillggesteld. 
Deze poging tot aanslag werd geclaimd door Action Directe. 
Springstofvan dezelfde samenstelling werd door de CCC 
gebruikt bij het opblazen van de Nato-pijpleidingen. 
Na de aanhouding van >es RAF-leden op 2·7-1984 in Frankfurt, 
werden aantekeningen aangetroffen waaruit blijkt dat men 
beschikte over US uniformen, US identiteitsbewijzen, andere 
militaire documenten, alsmede documentatie over de 
Nato-school in Oberammergau. 

(Dossiernummer: 9.003.262c/000311 

2. Boma~nslag op hoogspsnningsma$1 aroomcenrrs/11 
Krümmel, 25-1-1985 (RAF/ 

Op 25-1·1!1115 omstreeks 4.10 uur werd een draagmast van de 
380 Kw hoogspanningsleiding van de atoomcentrale Krümmel 
naar Hamburg-Oost door vermoedelijktwee bommen bestaande 
uit een 6 kg-brandblueser gewld met springstof opgeblazen. 
In de val nam de mest een tweede mast mee. 
De centrale werd om veiligheideredenen buiten werking 
gesteld, In de omgeving werd hierdoor de stroomtoelevering 
onderbroken. 

Claim 

Op 26-1-1985 tegen 10.00 uur ontving een lokale krant een 
claimbrief waarin de actie werd verklaard als een antwoord op 
de bedreigingen van da 'atoomstaat'. 
Tevens -d medegedeeld dat de briefschrijvers, vanuit de 
zienswijze dl! het'geweldsmonopolie van de staat, in 
werkelijkheid het monopolie van de overheersers van het volk. 
slechts bestreden kan worden door geweld van het volk', de 
eisen van de zich in nonger5taking bevindende politieke 
gevangenen ondersteunen. 
Op een later tijdstip ontving een krant In Frankfurt een anoniem 
telefoontje waarin de verantwoordelijkheid voor de aanstag 
door de RAF werd opgeèist, 

(Dossiernummer: 9.003.262c/0005BI 

3. Moon:i dr. • directeurMTUd.d. 1·2·1985(RAFI 

Op 1·2·1• werd dr. '• president-directeur 
van de firma MTU en voorzitter van de federatie van 

: ruimtevaan-industriei!n in zijn woning nabij München 
doodgeschoten. 
Voor deze aanslag elste het 'Commando Patsy O'HARA', uit 
naam van de RAF de verantwoordelijkheld op. De aanslag -d 

I uitgevoerd op een wijze, die hetinneringen oproept aan de 
moorden, die in de zeventiger jaren door de RAF in het kader 
van de stadsguerilla werden gepleegd. 
De commandonaam 'Patsy O'HARA'- duidt op een kennelijk 
gewilde herinnering aen een tengevolge van een massaal 
gevoerde hongerstaking op 22-!H981 in de Maze-gevangenis te 
Be"ast omgekomen lid van de INLA en voormalig lid van de 
IRSP (lrislo Republlc6n Soci•llft Party). In dit verband ken 
opgemerkt worden dat de moord op , (zie onder Frankrijk) 
is oe?aimd door het Action Directe commando ' 

In deze claim zien we overigens een onnauwkeurigheid; de 
bewering In de claim luidt dat genoemde • in 1979 
werd 'geëxecuteerd'. 
De werkelijkheid Is dat het RAF-lid tengevolge van een 
schotenwisseling bij haar arrestatie in Neurenberg in 1979 om 
het leven kwam. 
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58. TOU~ON 
11·10.1984 Nnslagan op bankfilialen en PaleiS vun Justitie 
FINC 
84-11, btl. 8 2 blr. 6 

59. TRIPOU 
18.02-1984 brandstichtii"'Q Jordaanse ambassade en vermissing van 
100 Jordaanse paspoorten 
84·4, btl. A 2 blz. 2 

60. WASHINGTON 
07·'1·1983 111nslag op het Amerlka11ns parlement 
Armed Fles.istBI1:<.'e Unit (ARU) 
84-1, btl. C blz. 3 

Andere acties binnenland 

1. 09-01/02.02-1984 bedrelging en poging tot afpersing contra l)llrsonen 
en Instellingen In diverse plaatslm 
MOBO·B3 
84-4, bnl. A blz. 1 

2. AMSTE ADAM 
01-05-1984 vernieling van hel Oranje Naneuka7erno, identificatie 
van de vernielers gevraagd 
84·11. bnl. A blz.1 

3. AMSTERDAM 
04-06"1984 beletting ven het VVD-kantoor 
84-9, bnl. B blz. 2 

4, AMSTERDAM 
05·06-1984 bezetting van het kan toa.. van rurkish Airlines 
DavSol 
84-8. bol. A blz. 1 

5. 'S·GRA VENHAGE 
26·04-1984 bezetting van de Iraanse ambassade 
Fedsjien 
84·6, bnl. B blz. 2 
'S·GRAVENHAGE 
27-()9..1984 bemtting van de lraan~e amblmade 
Fedajlen 
84-11, bnl. C blz. 2 

Andere acties buitenland 

1. ? (Utplos.iever~ in een koffer 
84-6, VL..K blz. 6 

2. 24.01-1984 OPEC-procas voorlopig uitgesteld 
84-2, btl. 8 1 blz. 1 

3. 31-07-1984 toestel van Air Frunce gek11apt 
1. bewakers van de h!Nn 
2. Indische afdeling van de ls.lam•titcheJihad 
84-10, btl. F 1 blz. 3 

4. 21-o8-1984 zcv&n leden vèlln FP 25 aangehouden 
84·9, btl. F blz. 13 

5. AUSTRAI.IË 
? aantreffan verborgen telefoontoestel in een radto can.ette· 
,ecorde, 
84·8, btt. E blz. 9 

6. BELGIE 
7·03/06-1984 diehtal van explosieven an auto's (Ford Sierra'sl 
84-7, b!l. A 2 blz. 1 
84-10, btl. C 1 blz. 2 

7. BARCELONA 
23-07-1984 aanhouding van lraanae commandogroep 
Martelaan vun de lslamlti,che A..,olutill 
84-9, btl. a 3 btc. 10 

8. BEIROET 
17-01· 1984 ontvOefing vun Saoedi-Areb•&che diplomaat 
Al Jihad al ltlamijah 
84·3, btl. E 2 blz. 4 

9. BEIROET 
08-05·1984 ontvoering van ven Amerikaal'lse pr~ikant 
Al Jihad al hhrmijah 
84-6. btl. 8 3 blz. 4 

10. BEIROET 
16-09-1984 ontvoering 11an rabiîn 
Arm van het Nationaal Verzet 's Lands Bevrijdingafractie 
84·9, btl. 8 4 blz. 12 
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11. WEST·BEIROET 
16·03·1984 ontvoering van een dîplom3at van de Amerikaanse 
ambassade 
84-6, btl. C 1 blz. "} 

12. WEST·REIROET 
1D-10-1984 ontvoering van da Spaanse ambae.deur 
114-11. btl. A 3blz. 5 

13. WEST·BERLUN 
26-0B-1984 eon inbeslagname ven kofferbommen 
Beweging val'l de 16• Mei 
64-8, btl. B 1 blz. 7 

14. FRANKFURT 
02..07·1984 aaot'louding van zes RAF-leden 
84-8. btl. A 1 blz. "J 

15. HERNANI 
15·06-1984 schietpartij tussen drie ET A-leden 
84·9, btl. A 4 blz. 9 

16. JAKARTA ITanjunQ Priokl 
12~09-1984 brandstichtingen 
84-11, btl. D 1 blz. 6 

17. JAKARTA 
05-10-1984 aantreffen van bommen 
84·11. btl. D 2blz. 7 

18. LONDEN 
17·04·1984 vrecd:rame demonstratie bii de Libische ambassade, 

QC\IOigd door een 5Chietpartij 
84·9. btl. 8 1 blz. 10 

19. l.ONDEN 
20·08-1984 ornreffen van de vermoorde 
84·9. bil. 8 1 bil. 10 

20. PASAJES DEË SAN JUAN 
23-03·1984 penetretie van 8a$kisch commando 
Comandos Autonnmos Anticapltatîtta5 
84·9, btl. A I blz. 8 

21 RATHFARNHAM IDubHn) 
24-11-1983 ontvoering van , viCe-President van een 
tupermurktketen 
PI RA 
84-1. btl. B 2 blz. 2 

22. ROME 
24-03·1984 diefstal van 35 miljard Lires uit de kluit van een geld
transport onderneming 
Rod111 Brigade& 
84·5. bil. E 1 blz. 4 

23. SAN SEBASTIAN 
08-11·1983 ontvoering van 
ETA militair 
84-3, btl. 8 1 bil. 1 

24. TOLOSA 
1 5·12·1983 ontvoering van 
Comandos Autonomos Anticapit.alirtas 
84·3. btl. 8 2 blz. 1 

25. WENEN 
06·07-1984 aanhouding van negen Pakiitanan tAl Zulfigar) 
84·10, btl. G 1 blz. 5 

26. WURTZ8ERG 
26-03·1984 bankoverval gepleegd door de RAF 
84-S. btl A 1 bl7. 1 

Paspoorten, identiteitspapieren etc. in handen van 
terroristen 

Aapecten m.b.t. herkenning van door RAF-terrorist gebruikte 
legitimatîebewljzfl'n 
84·8, btl. A4 bi<. 3 en 4 
84·9, btl. H blz. 15 

Conpiratieve woningen 

.2 
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20. FRANKFURT 
05-06-1984 aanslag op ht'C kantoor van lnm Air 
Fedahjln dM ~alserlichen lranîsch.n Monarchie 
84·7,bU.02blz,3 

21. FUENTERRABI A 
1C/16-o5-1984 e)(ptosht onder een marinevaartuig 
Verm. ETA-mllitlr 
84·9,btl. A4 bl%,9 

22, GENT 
11·10..1~ bom•nstag op het kantoorvan d•CVP 
c.c.c. 
84·12, btl. E 4 bb, 5 

23. GFIENOIILE 
17.08-1984 bome&nrlag opeen station 
M6 
84-10, btl. C 2 blz. 2 

24. GROOT-BIJGAARDEN 
03·10·1984 aansLag op de firma MAN 
c.c.c. 
84-12.bti.E2 blz.4 

25. HEATHRDW 
20-04-1984 bomexplosie in statlonsl\al 2 
84-9, bd. Q 2 blz. 10 

26. !RUN 
07·10·1983 bom,w;ptoties bij een politiebureau 
Verm. ET A.-mllitar 
84-9, bd. A4 blz. 9 

27. !SPASTER 
27-()9-1983 bomoonsll<j op meolfabrie~ Ruboi NV 
Verm. ETA.-militar 
84-9, btl. A4 blz. 9 

28. ISTANBOEL 
21·12-1993 aanstag biJ lrattks COI1$Uiaat en In een auto 
Al Oawa 
84-l,bd. A4 blz. I 

28. ISTANBOEL 
29·12-1983 poging tot aamlag op !en toestel van ALITALIA 
Arabische Revolutionaire Brigades 
84-2, btl. 0 2 blz. 2 

33. KEULEN 
10..02-1984 bamaansleg op net T urlo consuleet 
RIIIIO!utlonalre Zeiion 
84-3, btl. A 1 blz. 1 

34. LAREDO 
21~1983 2 bomeanll-uen bij gebou~en 
Ven11. ETA-mllltar 
84-9, btl. A4 blr. 9 

35. LIMA 
2g...()9..1984 aar~stag op de Amerî kaanse ambeNid& 
TupecAmaru 
84-12, btl. F 1 blz. 6 

36. LONOEN 
17-12·1983 bOm8111Wia9 op w..-.nhu\s HllfTod's 
PIRA 
84-3, btl. C 1 blz. 2 

37. LONDEN 
1 2-03·1984 "aggng tot aaoslag d.m.v. een tiJdbom 'n ftfl r.achtdub 
ftl resttullint 
84-9, btl. B 1 blz. 9 

38. LORCH 
1().()6..1984 aanslag op e." Nato-ptjpleidmg 
Rf\lolutionaire Zeilen 
84-8, btl. A5 bi<. 3 

39. LYON 
13·08·1984 aar.dag In een bagagedepot 'l8n het ttatlon 
M5 
84-10, btl. C 2 blz. 2 

40. MARSEILLE 
13-12-198• aansleg op het IJ)OOIWetp11'tion St. Charln 
Org~nh1tio., O.la Lutte 1\rrnft Arabe 
a.l-3, btL 0 1 blz:. J 

) 
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41. MARSEILLE 
11-10.1984 aanltsgen op de bank, het hotel, het poltk.entoar en 
POlitiebureaus 
FLINC 
84-11, btl. a 2 btz. 5 

42. NAVARRA 
04-09-1983 bomexpfolie worbat Univenitllit;ebouw 
Verm. ETA-militar 
84-9, btl. A4 bi%. 9 

43 NEW YORI< 
26-09-1984 bomaarrslag op het Zuid-Afriksens Consulaat 
Guerillaverzet 
84-11, btl. E 1 blz:.11 

44. NICOSIA 
04·10..1984 autobomaanslag bii de- ltraëllsehe ambassade 
Al Fatiilh 
84-11, btl. c 1 blz. 6 

45. ONATE 
16-10.1983 bomexplosie onder voertuig, waarbij lid van Guardia 
Clvllwerd gedood 
Verm. ET A-milltar 
84-9, btl. A4 blz. 9 

46. PARIJS 
13.07·1984 eantl,g Atlantlach lnlthuut 
Action Dlrette 
84-9, btl. E 1 blz. 13 
84-8, btl. c 1 
84-10, brl. C I blz. 2 

47. PARIJS 
14.07-198"4 aanstegen op hftt minitterla van Oefentie en lndut.trie 
84-8, btL C 1 
84-9. btl. E 1 blz. 13 
84-10, btl. C 1 blz. 2 

48. PARIJS 
03-08-1984 aanslag op het kantoor Europ&a Ruimtavaartburuu 
Acticm Directe 
84-9, btl. E 1 blz. 13 

49. PARIJS 
26-08-1984 poging tot a.nllag op kantoor van de West-Europese 
Unie 
ACIIOO Directe 
84-10, btl. C 1 blz. 2 

50. PARIJS 
2().08...1984 bomaanslag op de Utuml blink 
84-11, btl. B 1 blz. 5 

51. PARIJS 
18/20-09-1984 bomaanslagen op overheidlgebouwen 
FII\IC 
84-10, btl. C 3 blz. 2 

52. ROME 
14-07-1984 11rWag contra bouwbedrijf welke betrokken i8 bij werk 
uemheden i.v.m. plaatsing kruist11kenen In Sk:ilîë 
Kommuniaten in ttrijd tegen imperialiJnwen bewaplning 
84-9, btl. 0 blz. 13 

53. ROME 
.28-07-1984 aensla$1 contn '.lchaepvaartbadrljt Se~nia·Eibag 
Kommunlaten in strijd tegen Imperialisme en bewapening 
84-9, btl. 0 blz. 13 

54. SAN SEBASTIAN 
26·09-1983 bomexplosie bij Militaire Oiscounthoute 
Verm. ETA·mifitar 
84-9, bd. A4 blz. 9 

55. SAI\t SEBASTIAI\t 
15-06·1984 bom ondef" lt.ltO waarbij lid van de Guardie Clvil om 
hel leven kwam 
Verm. ETA-mUitar 
84-9, bd. A4 blz. 9 

56. SAO MARCOS 
30-04-1984 bomBinslag op een woning 
For<:as. Popuiafes 
84-7, btl. F 1 blz. 4 

57. TAlfit L'HERMITAGE 
13-12-1983 Nnilag op FranJ& trein 'TGV' 
Oroanlsetion de la lutta ArmH Arabe 
84-3, btl. D 1 blz. 3 
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Voorbijgaand aan deze onnauwkeurigheld kan gesteld worden 
dat de daders op zijn minst trachten, door de gepleegde daden 
aan elkaars organisaties op te dragen, de indruk te wekken da1 er 
goede contacten bestaan. 
Een aantal feiten duiden er op, dst er daadwerkelijk sprake is 
ven een reletie c.q. afslemming tussen RAF, Action Directe (en 
mogelijk nog andere gewetddadige organisaties In 
West-Europa}. De aanslagen ven de laatste maanden richtten 
zich in toenemende mate tegen glllijk1100rtlge doelen. 
Oe beide in Frankrijk gedetineerde Action Directe-terroristen 
staakten hun hOngerstaking toen hun lotgenoten in de 
Bondsrepubliek dit ook deden. De moordaanslagan op. 
en zijn qua modus-operandi vergelijkbeer. 
Door de verschillende organisaties werden in vertieringen 
waarin verantwoordelijkheid voor aanslagen werd opgeëist, 
nagenoeg gelijkluidende teksten gebruikt. 
Als blijk van logistieke samenwerl<ing kan worden aangevoerd 
dat da RAF, AD en CCC gebruik hebben gemaakt ven springstof 
die qua samenstelling afkomstig zouden kunnen zijn van de partij 
van 813 kilo die In juni 1984 in Eçausslnes werd onMeemd. 
BIJ de poging tot aanslag te Oberammergau, geclaimd door de 
RAF en de poging tot aanslag op hel gebouw van de 
Westeuropese Unie te Parijs geclaimd door Action Directe werd 
Jan da hand van de aangetroffen lolnummers vastgesteld dat 
de gebruikte springstof van de genoemde partij afkomstig was. 
Bij andere in dit verband te noemen geslaagde aanslagan zoals 
die op de NATO-pijpleidingen wijzen da resuhatan ven het 
laboratoriumonderzoek eveneens in deze richting. 

Hongerstaking 

Op 4-12·1984 geven ~de vorig jaar gearr-rde RAF-terroristen 
. n Ü in een varklaring voor 

de rechtbank het sig al voor de gecoördineerde 
hOn~sklngsactie. Tevens riepen zij op tot 'eenheid in de 
strijd tegen de imperialistische krachten'. waarna -met name -
de Bondarapubliek en Frankrijk geconfronteerd werden met een 
groot aantalterroristische acties In de vorm ven bomaanslogan 
op Nato-objecten en bedrijven, die zijn lngeschakald In het 
militelre ptoduktieproces. 
Uit documenten, gevonden na de aanslag op 
blijkt, dat de RAF-gedeUn-den de mening zijn 1oegedaan, dat 
de gewen518 eenheid thans tot 5tend gebracht is, zodat de 
hOngerstaking aan zijn doel beantwoO<dda en kon worden 
beiindlgd. Oe eisen voor lotsverbatering der gedetineerden 
zouden ondergeschikt zijn geweest. 
De 'gezamenlijke strijd' is daarmee gekomen in de fase van de 
aanstagen op por.onen die worden gezien als belangrijke 
vertegenwoordigere van hel 'Imperialisme'. 
De hOngerstaking is nistalleen gezien vanuit de vermoedelijke 
doelstelling- het geven van het startsein voor het 
anti-imperialistische offensief en de eenwording van ten minste 
een gedee~e Vlln de Westeuropese anti-imperialistische 
elementen- succesvol geweest maar heeft ook tal van politici 
bewogen zich te richten op de vermeende wantoestanden in de 
Westduitse gevangenitsen. 
Oossiernummsr: 9.003.262c/()()()59) 

4. 

Op 14-12·1814 is 

uit detentie onrshlgen. 
.4--

na het uitzitten van 3 jaar en 10 maanllin gevangenisstraf 
llit de Berlijnse Moabit gevangenis ontslagen. 
De resterende straf is omgezet In een voorwaardelijke straf met 
een proeftijd van 3 jaar. 
Gedurende deze pariode moet zich door een 
reclassaringsamblenur laten begeleiden. 

Ach...-

Op 10.2·1111 werd In Londen aangehouden en op 
11-2·1111 aan de BRD uitgeleverd. 
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Tegen hem bestond een aanhoudingsbevel daterend van 
14-11-1873 van het gerechtshof Be~ijn terz. lidmaatschap van 

I de 'Beweging van de 2a juni', poging tot het bevrijden van 
gevangenen, medeplichtigheld aan in Bertljn gepleagde 
benkovertllllen en het Vliroorzaken van een explosie. 

werd op 2·10.1881 veroordeeld tot 5 jaar en 2 
maanden gevangenisstraf. 
De Duitse autoriteiten hebben redenen om aan te nemen dat 

zich niet opnieuw bij linksaxtremistiiCha 
groeperingen zal aansluiten. 

is de auteur van het boek 'Hoe alles begon'; een- .. 
ooggetuigeverslag van de gebeurtenissen rond da commune 
KI te BerliJn in de eind zestiger jaren. 

Dossiernummer: 9.007.2182C/0ll055) 

D Fren1 terrotiiiM 

1. Moord op gensrss/ 
Directe) 

d.d. 25·1-1985. (A&tiOII 

Op 21-1·1115 werd In Frankrijk de generaal door 
een commando van Action Directe doodgeschoten. 
Oe actie kwam tien dagen nadet de RAF en de AD In een 
gezamenlijk communiqué haddefllaten -en In het vervolg In 
samenwerl<lng de strijd te zullen voeren tegen Nato-doelen en 
de militaire elite in Frankrijk die een 'gemene zaek met de 
imperialistische NATO had gemaakt'. 
Op 31-01-1985 heeft Action Directe zich middels een brief, 
nadat eerder bij het onafhankelljka dagblad 'Liberstion' een 
talelonische claim van dezelfde organisatie was ontvangen, 
verantwoordelijk gesteld VOO< de moord op . . 
De brief, die was gesteld In het frans en In het Duits, werd 
ontvangan door het Westduitse persbureau OPA te Parijs. 
In de brief wordt de moord aldus gemotlveard: 
'Wij hebben getxecuteerd omdat hij wegens zijn 
fundie een centrale schelcel binnen het mini518rie van defensie 
was en verantwoordelijk voor het opzetten van een programma 
voor militaire samenwerking, de industriillo verwezenlijking en 
de commercialisering ervan'. 
De tekst was ondertekend door 'Commando Ellubelh van 
Dijck'. 
OUII typografische presentalla is de verklaring identiek aan de 
gezamenlijk uitgegeven tekst van ADen RAF die op 15·1-1985 

1bij het Fra.- persbureau AFP -rd ontvangen. 

Dossiemummsr 9. 003.282C/00069/ 

lllfTîBAïil fïSïTt U/IE ID tf/IDIIJïfftlï TEJm• 
l:l55-:"'C-~-5~-=::::=-:.:.:::-..:=..-:.:. ; 
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2. Aans/~~g op Europ3r/ementorilr d.d. 6-2-1985. (Action 
Directe) 

Op 6-2·1915 claimde de Action Directe een bomaanslag op het 
kantoor van de rechtse Franse europarlementariër 

Bij de ontploffing die zich voordeed in Macon In de 
nacht van 5 op 8 februari jl. werd alleen materiële schade 
aangericht. zou nauwe banden onderhouden met de als 
e><treem-rechts bekend staande partij 'Front-National'. 

(Dolltllernummer: 9.003.282C/00070) 

E Grleb tem>rflme 

1. Aanslag op bar in Athene dd. 3-2-1985. (Ethniko Msropo) 

In de nacht van 2 op 3-2-1885 raakten 78 personen waar onder 
70 Amerikaanse militairen gewond toen in Glyfada een voorstad 
van Athene In een bar een bom ontplofte. De bar weer da 
bomaanstag werd gepleegd ligt dicht bij de Amerikaanse 
luchtmachtbeois Hellenikon. De verantwoordelijkheid voor de 
aansleg werd opgeëist door een onbekende groepering 'Ethniko 
Metopo' (Nationale Front). 
Een onbekende belde naar een krant met de mededeling: 
'Onze actie is niet gericht tegen de Grieken maar tegen de 
Amerikanen die verantwoordelijk zijn voor de voortdurende 
bezetting van Cyprus'. In de afgelopen 10 jaar werden in 
Griekenland twee Amerikanen gedood dooreen organisatie die 
zich de 'Revolutionaire Organisatie van de 17e novembe( 
noemt: 
1975 hoofd van de lildeling beveiliging van de Amerikaanse 
ambessade in Athene ; en 
15-11·1983 in Psyehiko een voorstad van Athene de 
marlne·attaché 
De naam van de organisatie herinnert aan studentenopstand 
aan de Polytechnische Hogeschool in Athene op 17·11·1973. 

(Dossiernummer 9.003.2b2c/(}(}()67) 

F ltelluns terrorlam• 

1. Overval re Bologne op juwelier d.d.14·12-1984 (Brigate 
Rosse) 

Op 14-12·11184 tegen 19.30 uur werd in Bologne een juwelier in 
zijnzaakbedreigd doortweegewapende vrouwen dievervolgens 
juwelen eisten. 
De juwelier slaagde erin uit een lade een pistool te pakken en 
op de vrouwen te schieten. 
Een der vrouwen werd gedood en de andlre zwaar gewond. 

-. De gedode vrouw blee~- _ _ __ . _ . __ :rte zijn. Zij stond 
bekend els lid van de Brigate Rosse. 
.[faar zwaar gewonde medeplichtige is genaamd 

- OëveriïrilWoordelijkheld voor de poging tot overval op de 
juwelier werd in diverse telefoontjes aan kranten en 
peraagentschappen opgeêlst door de Brigate Rosse. 

2. Overviiitil Rome op geldtranspott d.d. 14-12-1984 (8rlglfre 
Rosael 

Op 14-12·1114 wetd in Rome een geiG!ransport van de 
dagopbrengst van een supermerkt door 8 personen overvallen. 
In een vuurgevecht werden twee begeleiders van het transport 
zwaar gewond en één dader gedood, terwijl een vrouwelijke 
dader eveneens zwaar gewond raakte. 
De andere daders vluchtten in verseheldene auto's. 

, Do gedode dader werd geidanlificeerd alo het gezocht& Brigate 
Raase-l ·~ '·~ 
De vrouwelijke dader~ , overleed In het 
ziekenhuis. Zij werd inferliätionääfijiiiëïalt terz. lidmaatschap 

) 

Bijzon-• Zeken Centrale maan 1985. no. 3 

van de Brigate Rosse, moord meerdere malen gepleegd en 
andere mlsdrljvan. 
In varscheidene telefoontjes werd ook deze overval door de BR 
geclaimd. 
Met uitzondering van de op 15-2-1984 gepleegde moord op de 
Amerikaanse directeur had de BA sedert 18 maanden niet 
meer van zich laten horen. 

(Doasiemummer 9.003.2 BZC/00071) 

3. Brandaanslag op metro-trein in Rome d.d. 8-2· 1985. (Brigate 
Operale) 

Op 6-2-1it115 ontdekte de bestuurder van een voor vertrek 
gereedstaande metro-trein in een der coupés twee tassen met 
enkele flessen waaruit rook tevoorsd'lijn kwam. 
Kort hierop kwam de inhoud van een der flessen tot ontbranding, 
tengevolge waarvan vrijwel het gehele rijtuig verwoest werd. 

Claim 

Ongeveer een half u ut later werd in een anoniem telefoontje 
aan het persbureau ANSA In Rome de aanslag geclaimd door 
de 'Brigate Operaie'. 
In aansluiting op het telefoontje werd door 'Btigate Operaie' 
een communiqué verstrekt. 
Kopieën hiervan werden op verschillende plaateen in Rome 
aangetroffen. Het communlqu.ls ondertekend met 'Brigate 
Opera ie' (Arbeidersbrlgadel en de volgende met calqueerpep<er 
aangebrachte zin 'tegen de arbeid- voor het communisme
Brigate Operaie'. 
In het vlugschrift wordt gesteld del men door een "roemrijke 
daad tegen het dagelijkae transport van arbeidskrachten uit de 
ghello's van de buitenwijken van de sted de uitbultars een slag 
heeft toegebracht'·. 
De Brlgate Operaieliet in 1981 voor het eerlil van zich horen 
toen zij de verantwoordelijkheid opeiste voor twee in de 
gevangenis van Coma aangebrechte overigens niet ontplofte 
springladingen. 
In 1981 stelde de organisatie zich ook verantwoordelijk voor het 
plaatsen van een bom In een publieke ruimte in Varesse. Bij het 
onklear maken van dit springtuig kwam een persoon om het 
leven. 

(Douiernummer 9.003.2 BZC/00012) 

4. Premier 
terroristen 

. verzoslrt uitlevering in buitentand verblijvende. 

De Italiaanse autoriteiten hebben bij monde van haar premier 
In Frankrijk verzocht ovarte geen tot de uitlevering van 

zo'n 100 terroristen. 
Meer In concreto deelde de eerate minister mee dat 204 van de 
295 gezochte Italiaanse links-extremisten buiten ~alië verblijven . 
Van de 88 gezochte rechts-extremisten zouden zich 35 in het 
builenland bevinden. 
In Frankrijkzouden zich aldus zeker 117 personen van 
extreme slgl'llltuur ophouden, maar men vermoed det dit aantal 
met nog 44 verhoogd moet WOtden. 
Coste Rice en Nlcoraqua rouden aan resp. 13 en 20 extremisten 
een onderdek bieden. 
Italiaanse bindingen met andere tetroristische organisaties zijn 
in het varleden m-m•len aangetoond. 
De thema's van de Brigate Rosse komen overeen met de nu 
gepleegde aanslagen tegen NATO-doelen in de BRD. Portugal, 
Belgii en Griekenland. 
In zekere zin gaf de BR het startsein met de ontvoering van 
generaal r (december 1981) en de moordaanslag op 

, het hoofd van de internationale 
waarnemingsmacht in de Si na i die kantoor hield In Rome. 
(februari 1984). 

(Dolltliernummer 9.007.2! BZC/00005) 
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50. ROME 
21.01-1984 moord op de Libische ambassadeut 

L 
Al Bork•n 
84·3, btl. E 5 blz. 5 

51. ROME 
1$-02-1984 moord op Am.rtkaan$e ge,nen~al 
Brigate Rosse- per la Construzionit del Partito Commul"ista 
Combfttente 
84-3, btl. F 1 blz. 5 

52. ROME 
2&10-1984 eam.lag contra algemeen directeur voor algemen-e en 
personeelszaken vlltl het Ministerie van Handel, t8'11ent uilgever van 
het tijd*Chrlft 'Notlze Neto' 
Kommunluen In strijd tegen imperialisme l!n bewapening 
84-9. btl. D 1 bit 13 

53. ROME 
26-10·1984 poging tot moord op \lice-conlul Verenigde Arabische 
Emiraten 
Arabitehe AeYolutionaire Bri(J('dee 
84·12, btl. B 1 blz. 2 

54. SAN SABASTIAN 
:23-02-1984 moord op de SociaUs:ttsche BetkiKhe ~tor 
Con1andos Avtonomos Anth:apitalictAs 
84-6, btl. C 1 blz. 5 

55. SEVILLA 
05-09-1984 aaMIRQ op de voorzitter ven dt:l Regionale Werkgevers
bond 
Mogelijk GRAPO 
B4-10. btl. B 2 blz. t 

56, STRAATSBURG 
26-03-1984 aenslag op de AmerikaaMe C011$UI genefaal 
Gewapende- Libanese Ae\IOiutionairtt Frtttüe 
84-5, btl. C 3 blz. 3 

57. TEHERAN 
27/28·03-1984 aanslagen en pogitlg tot aanslagen op Turkse 
diplomaten 
AS ALA 
84-5, btl. D 1 blZ. 4 

51!. URNIETA 
1 6-09·1983 moord op een pol i tieagent op ee-n spoorweg«atlon 
Verm. ETA-militair 
84-9. btl. A4 blz. 9 

59. VITORIA 
01..03-1984 moord op een gepensioneerd politie-officier 
Vvrm. ET A-milîUur 
84·9, btl. A4 blz. 9 

60. WENEN 
:ZD-06·1984 moord Of) een Turks diplomsat 
Armáe Revolutionnaire Armánienne (ARA) 
84-7. btL B 1 bh!'. 2 

61. WENEN 
19-11·1984 moord op een Turk' diplomaat 
Armenian Red Army 
84-12. btl. 0 blz. 4 

62. ZAHAGOZA 
30.07 ·1984 moord op de ~dvocaat voor arbeids· en sociMirecht 
Proletarische Actie 
B4-9,btl. A3 blz.B 

Aanslagen gebouwen e.q. instellingen binnenland 

"1. AMSTERDAM 
06-07·1984 aanslag op hl't gebouw van de yeme~tntet ijke die-nst 
hethuisve1tlng 
Lager van Anutlrdamse Verontrusten (LAV) 
84-8, bnl. B blz. 1 

2. AMSTERDAM 
11-09·1984 bomeKplosie Van Heutumonummt 
Koeteh--Reh 
84-11, brll. 8 blz. 1 
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Aanslagen gebouwen c.q. instellingen buitenland 

t. GROOT·BHITTANNIE on IERSE REPUBLIEK 
05-11-1983 t/m 13·12-1983 armdagen 
84·1, btl. 84 bit. 2 

2. AMMAN 
24.03·1984 bomeanslag bij de ingang van het. lntercontinental 
Hotol 
Aboe Nidul 
84--4. btl. A3 blz. 3 

3. ANKARA 
21·12·1983 aanr.lag bij htt Iraaks consulaat en in een auto 
Al Oawa 
94-1, btl. A4 biT. 1 

4. ANNECV 
16.0S·1984 bemaanilag op een toerinenbuneu 
MS 
84·10. btl. C 2 blz. 2 

5. ANTWERPEN 
05.08·1984 bomaan'lilaQ op het Pulttis van Justitie 
ETA 
84-10, btl. 9 1 bil. 1 

6. ASHDAD 
07-o:J-1984 bomaarn;lag op een ltratiliscflo& liinbtJS 
Abu Nidal 
84-7, btl. c 1 bil. 3 

7. BAGDAD 
25-03·1984 bomaanstag op 8ritistl Councll 
84-5, btl. C 2 btz. 2 

8. BEIROET 
29·10.1983 bomaanslag op de Turkse &mbessade 
Vieleen Ayvazlan-groep wn Asaja 
84-2, bil. c 1 bil. 2 

9. BEIROET 
19/25..03·1984 aanslag op British Counc1! 
84-5. brl. C ~blz. 2 

10. OOST-BEIROET 
2().(19-1984 autobomaanslag op de dépendance van de 
Amerikaetnse ambassade 
Al J1had si l1famivan 
94-11,bti.Abl1l.3 

11. BELFAST 
04-11·1983 bomaanslag contra Polytechnische school 
PI RA 
84·1, btt. B l bl.t. 2 

12. BILBAO 
26·10-1983 2 bomeKpiO'Iiies b11 gebouwen 
verm. ETA-milltair 
84-9, btl. E blz. 2 

13. BONN 
08.() 1-1984 lmmaanslag np de Zu ldef rikt~anu~ ambassade 
84·2, btl. ~bit. 2 

t4. BRIGHTON 
12·10-1984 bom&anslag op het Grand Hotel 
PI RA 
84·t2. btl. A 1 blz. 1 

15, BHUSSEL 
11..o8·1964 ~tüllslag op de Zaïrese arnbanade 
Molen De 
84-10. btl. H 1 blz. 6 

16 CHATILLON 
25.01·1984 tJomaanslag firma Snias 
Matelaren van Baalbek 
84-3. btl. D 2 blz. 3 

17. ELSENE 
16·10·1984 aan!lag op het Paul Hijmansr.entrum 
c.c.c. 
84-12, btl. E 4 blz. 5 

18. EVERE 
02·10·1984 aanslag op de fi(ma Litton Business Svstem 
c.c.c. 
84-12, btl. E 1 blz. 4 

19. EVERE 
08-1 ~ 1984 oarl.-tlag op do firma Honeywell 
c.c.c. 
84-12. btl. E J blz. 5 
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13. BERMEO 
12·1 1 -1983 moord op een 52-jarlge marine-luitenant 
Verm. ETA-mllltar 
84·9. b~. A 4 blz. 9 

14. BILBAO 
09-11-1983 moord op 31-.jerige kelner in een bar 
Ve-rm. ETA·mllltar 
84·9. btl. A 4 blz. 9 

15. BILBAO 
04..02-1984 moord op ex E'fA-Iid 
Verm, ETA-militar 
84-9. bd. A4 blz. 9 

16. BILBAO 
02-07-1984 moord op gapensloml'erde luit'Bnent·kolonel, 

Verm. ETA-militar 
84-9, btl. A4 bl:r. 9 

17. BILBAO 
28.()9..1983 poging tot moord op agent stadspolltie 
Verm. ETA-militar 
84-9, btl. A4 blz. 9 

IB. SIRMINGHAM 
03/04-02·1984 ootvoering en moord op fndine diplomaat 
Kathmir l.lbe1'8tlon Army 
84-3, btl. G bi•. 6 

19. BURGOS 
12·10-1983 moot'd op 2 politieagenten In ztektnhuil 
Varm. ETA-militar 
84-9, btl. A4 blz. 9 

20. CASTRO URDIALES 
27-()9-1983 poging tot moord op ltd van <:IV G\lttrdia Clv;l 
Varm. ETA-mllltar 
84·9, btl. A4 blz. 9 

21. LA COAUOA 
06-09-1984 ,.,,.log op Ing. 
GA APO 
84-10. btl. B 2 blz. 1 

22, DAMASCUS 
14.Q2-1984 uosJag op de Iraanse ambanudeur 
Arat:Msche Organis•tie van de 15e Met 
84-6, bd. B 1 bi;~:, 4 

23. ELORIIO 
27.03-1984 moord op dienstdoende politieman 
Verm. ET A-mHitar 
84·9, btl. A 4 blz. 9 

24. HERNANI 
054)9.1983 moord op cafHigtnaar 
Vmn. ETA-militer 
84-9, b~. A 4 blz. 9 

25. ISP ASTER 
18-06-1984 moord op de plaatle'lljke gemeent•:eecrewrls, 

Verm. ETA-mi&iter 
84·9, b~. A4 blz. 9 

26. ST. JEAN DE LUZ 
28-12·1983 moord op ETA ... ktivlst.n 
GruQOs Antiterforistes dt Llberacion 
84·3, btl. B 4 blz. 2 

27. LASARTE 
05-02-1984 moord OQ gepensioneerde Guardie Civlllld, 

Vorm. ETA·mlll"" 
84·9. btl. A4 blz. 9 

28. LISSABON 
29-05-1984 moord op u-industrieel 
FP25 
84-7,bd. F 2 blz.4 

29. LONOEN 
10-03-19$4 5 uploslft op LibiKI''It dissidlt'lte>n 
84-9. btl. B 1 blz. 9 

30. MADRID 
29-12-1983 moord '"' poging tot moord OI) 2 leden ven de 
JordaanH .,..baslade 
Arablsdw ~volutionai re Brigades 
B4-3.btl. E 1 biZ.4 

31. MADRIO 
02.01-1984 moord op twee polltlambunaren 
GRAPO 
84·3, btl. B 3 blz. I 
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32. MADRID 
29-01-1984 moord op gepensioneerde luitenant-generaal 
ETA-milîtar 
84-4, b~. B 2 blz. 3 

33. MADRID 
17~·1984 poging tot moord op nn lelder PFt..P..SC 
lslomk Aevolutionary Var19uefd 
84-10, brl. EI blz. 3 

34. MAORID 
05..(9.198• moordaamlag op Proîectontwlkkel•r 

GRAPO 
84-10. btl. B 2 blz. 1 

36. MADRID 
12~1984 poging tot moord op functionaris ven de L'biache 
ambanadt 

B4·10,bU. E 2blz. 3 
36. MA~HESTER 

Bomeenslag op"" apperumenl*ncomplex van een Arab1sche wijk 
84·9. btl. 8 1 blz. 9 

37. MARBELLA 
05/()6.()8..1984 mislukte aanslag op Koaweltst kranteneig&naar 

84-9, btl. e 5 blz. 12 
38. I\IIARBELLA 

14·09-1984 moord op ten Saudische ingenieur 

84·11, bd. A 2 bi>. 5 
39. NEW DELHI 

25·10.1983 poging tot moord op de Jordaaote: smb•edeur 

M-lljk Abu Nldal 
84-1, btl, A 1 blz. 1 

40. NICOSIA 
03-05-1984 moord op directe-ur van het Arabische persagenrs<:hap 
'Sharkli Pren' 
84-6, btl. B 2 bi>. 4 

41. PAMPLONA 
13-04~1984 moord op een u-militair in dMms winkel 
Verm. ET A·militer 
84·9. btl. A4 blz. 9 

42. PAMPLONA 
27..0& 1984 bom aangebracht ondar auto van een kt~Piteln van de 
Gu•dlacr.n 
Verm. ETA-milltar 
84-9, btl. A4 bil.9 

43, PAMPLONA 
07-06-1984 moord op een dienstdoende agent 
Verm, ETA-militair 
84·9, btt. A4 bi~:. 9 

44, PARIJS 
07-02·1984 mootdop de I raan• ex-generaal en diens broer 
Al Jihad al lsfamljah 

46. PARIJS 
Moofd op de ambauadeur van de Verenigdt Atabische Emiraten 
Arabische Revolutionaire Brigades 
84-4, btl. 8 1 bi>. 2 

46. PORTUGALETTE 
19.07-1984 moord op"" lid van de Guardia Clvil 
Vorm. ET A-mllltar 
84·9, btl. A4 blz. 9 

4 7. RECALDE tBilbool 
01-()1..1984 moord op een dienndoende politieman 
Verm. ETA-mlflt« 
84.(), bd. A4 toz. 9 

48. RENTERIA 
12·10.1983 moord op een lid ven d& Guerdia Ci'Vil 
Verm. ETA-millhlir 
84·9, btl. A4 blz. 9 

49. ROME 
26-1().1983 poging tot moord op de Jordaansa ambaAedeur 

Front voor de Syrische Strijd 
84-1, btl. A 2 blz. 1 
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1. GnlmtlltUtiVIfll op sch,.pen Neto-vloot. Linabon 28·1-1985 
(FP25) 

Op 21-1·19115 hebben on bekende daders diverse granaten 
afgevuurd op drie in de haven van lissebon voor anker liggende 
schepen die deel uitmaken van de vaste Nato-vloot In de 
Attentische Oceaan. 
Oe vanaf een heuvel afgeochoten granaten troffen geen doel 
maar explodeerden zonder schade aan te richten in het water. 

Claim 

De aanslag werd door FP 25 (Forcas Popuiaras 25 Abril) In 
verscheldene telefoontjes aan Portugese persbureaus geclaimd. 

Eerdere door FP 25geclalmde graiiAtlenli8gan. 

1. 25-11·1984 Aanslag US ambassade Ussabon 
2. 10·12-1984Aanslag Neto-eommandocentrum in Oelras. 

ICI.1 

In de ochtenduren van 25·11-1984 schoten onbekenden 60 mm 
granaten af op de Amerikaanse ambassade. 
Door de aanval werden drie vrschtauto'a vernield en ontstond 
er lichte schade aan het gebouw. 
Op 28-10·1984 was een aanslag op helzelfde gebouw mei een 
bazooka mislukt. 

Clelm 

De verantwoording voor de aanslag werd in divaree anoniemo 
telefoontjes voor FP 25 opgeëist. 

&d.2 

Op 10·12-1984, omstreeks2.'5 uurwerd in Oeiras met60 mm 
granaten een aanslag gepleegd op een gebouw van het 
Nato~ommando 'Commander-in-Chief lberian Atlantic' 
(Cinclberlant). 
Hier werden twee auto's vernield en ontstond er glaiiSChade 
aan het gebouw. 

Claim 

De aanslag werd telefonisch geclaimd door FP 25 bij do otaf van 
Cinciberlant en enige Portugese persbureaus. Als motief voor 
de aanslag werd de strijd tegen het kapitalisme en de Neto 
aangevoerd. 

(Dou,.",ummer 9.003.2 BZC/00056) 
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Aanslagen personen binnenland 

HILVERSUM 

8ul/llri"/Rubr/Bk/Biz,: 

MiSdrijven tegen bUltenlandeN en hun eigtndommen 
Nede.-landse Culturele Eer\wording (NCE) 
84-6, bnr, A blz. 1 

Aanslagen personen buitenland 

1. ALBUFEIRA (Portugal) 
1().04-1983 moord op PLO-diplomaat dr. 
Aboe Nidel 
84·2. btl. 0 1 blz. 2 

2. ATHENE 
07·1 1-1983 moord en poging tot moord op tvwe leden van de 
Jord~&nse- ambauade 
Atabi~P. Revolutionaire Brigades tAbu Nidal?l 
84·1, btl, A3 blz. 1 

3. ATHENE 
13.()3-1984 verijdelde poging tot mOOJ"d op lsra91lache raak· 
gtlastigde 
Bettie Froot of Nstional Aesjstance of Lt~b.anon 
84·9, btl, C 1 blz. 12 

4. ATHENE 
28·03·1984 moord op het hootd van de British Council 
84-5, btl. C 5 blz. 3 

5. ATHENE 
:Zl-00-1984 moord op Lybische onderdaan 
84-8, btl. B 2 blz. 7 

6. ATHENE 
04-07·1984 aamlag op Lybisdle onderdanen I en 

84-8, btl. B 2 blz. 7 
7. BAYONNE 

19·12·1983 moord op ETA·aktivisten 
Grvpos Antiterroristad du Lib~ttacion 
84·3, btl. 8 4 blz. 2 

8. BEIROET 
18-01-1984 moord op Reetor Magniflcus Amerikaan~ 
Ur'livenlteit 
Al Jihad al lslamiiah 
84-3, b~. E 3 blz. 4 

9. WEST-BEIROET 
27-03-1984 poging tot moord op Franse culturM attaché 
Al Oawa al lslamijah 
84·5, btl. C 4 blz. 3 

10. BELFAST 
07-12·1983 moord op NoOf'dierse protestante politk:us 
PJRA 
84o1, btl. B 3 blz. 2 

11. BELFAST 
06..03-1984 moord pp plv, directeur ven de Maze~angenifi 
PI RA 
84-5. bil. B 1 blz. 2 

12. BElFAST 
14.o3·1984 poging tot moord op voot7Ïtter 
Ulster FreedDrT'I Fighters 
84-!;, bd. B 2 blz. 2 

RechORha lntormetie Bulliltin - all 9 


