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YERTROUWEL IJK

CENTRALE RECHERGHE INFORMATIEDIENsT.

IBUREAU AlGEMENE ZAKEN I
'R..mw.. 47, ·~.
tel. 170 • 11 40 .,

tst 258

journaal berichtgeving
terrorisme

In verband met de invoering van een nieuwe procedure m.b.t.
berichtgeving terrorisme, (afschaffing lijst VLK), zijn in het
journaal over deze maand slechts die mutaties vermeld waarin
namen genoemp w~rden.
Zie toelichting bij journaal maart 1973
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BLAD:
MAAND:

nov. 1972

OMSCHRIJVING

DATUM
~-11-1972

1

Momenteel zouden 3 leidende leden ~n de Black September
Organisation in Europa zijn. Het betreft:,
1)

Betrokkene
Deze gebruikt ook de naam:
zou regelmatig tussen Parijs
en weer reizen.
2)
die in Kope~hagen zou verblijven. Omtrent
deze naam
staat geen zekerheid betr. de persoon. Het
kan betreffen een medisch student in Italië, of een eme bi de Egijptische ambassade in Ko~gen.
3)
of
oren ...... alias
• Deze man zou
tussen
en en weer reizen. Hij
beschikt over een Soudanees
aart, ten name van:
). Voorta ~ou er een
re ~ met- een Algerijn, genaamd of -
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Deze p~sanen zijn opgenomen in het O.R. als VLK/OVr •
10-11-72

Interpol Kopenhagen deelde per radio mee dat anonieme
waarschuwing is ontvangen dat heden om 14.00 uur een SASvliegtuig, bestemming Londen vanaf het vliegveld Kopenhagen gekaapt zal worden. De kaping vond echter niet plaats
op genoemd tijdstip. Interpol Kopenhagen deelde verder
mee dat de Duitse politie over deze geplande kaping een
bericht ontving, met qe mededeling dat een Deen, genaamd
tlllllllt, samen met drie Palestijnen deze actie zou uitvoeren. Betrokkenen zouden in het bezit zijn van vuurwapens en explosieven.

11-11-72

Er zijn inlichtingen ontvangen dat een Palestijnse ver&'
zateorganisatie aal trachten d.m.v. een brief-bom een aanslag te plegen op Mosje Dajan, die van 12 tot 17 november
1972 in New Yark de Algemene Vergadering van de V.N. zal
bijwonen. De briefbom zal vermoedelijk in Nederland ter
post bezorgd worden door een Palestijn genaamd tillilt verdere gegevene ontbreken. Het is niet bekandklleen maar in
Nederland gepost zal worden, of dat deze ook hier geassem~
bleerd zal worden. Wel is bekend dat de bom in een officiele
enveloppe van de UNRA ( United Nations Werk and Relief agency ) verzonden zal worden.

r of de b om'-

brief
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11-11-72

De Secretaris ~ Oeneraal Interpol deelde mee dat volgens
ontvangen inlichtingen een vliegtuigkaping gepleegd zou
kunnen worden doorl
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De nummers 1) en 2) zijn mannen, nummer ') ie een vrouw.
Alle drie als YLK/OVr beschouwen.
104

12-11-72

Interpol Tokio deelt mee dat de Japanner
geboren tlllllllt,in Japan gezocht wordt wegens moord.
betrokken geweest bij de moordpartij op het vliegveld LOD
te Tel-Aviv. Signalement, foto en verde~e bLizonderh'eden
aanwe~ig. Tokio vraagt bij aantreffen bericHt.

BLAD: 2
MAAND: nov. 72
OMSCHRIJVING

DATUM

21-11-72

Interpol Wiesbaden stuurt foto's en vingerafdrukken van:
1)
..........~.... a.t /Pal est in a
erusalem

B

Zie voor foto's van betrokkenen OBL nr. a (febr,73).
Het betreft de "moordenaars van Munchen" die op 29-10-72
werden vrijgelaten.
21-11-72

Op 17-11-72 omstreeks 07.00 uur wilde de volgende Irakees,
komende
Hoek van Holland binnenreizen'
geboren
te Bagdad, s ~ de Toronto.
Was in het bezit paspoort nr • ..........., afgegeven door
de Irakese ambassade te Bonn. Zou hedenmor
station
Brusael twee Dui teers ontmoeten en
die hem
per auto naar Frankrijk zouden bren
2 zou hij
op Orly zijn "oom" ontmoeten ,
1>eze
zou speciaal voor betrokken e per
g van ABU DAB! naar
Parijs komen om hem het geld voor een vliegticket naar
Toronto te overhandigen. In de bagage werden plm. zestig
in het Arabisch schrift gestelde brieven gevonden. Bovendien prentbriefkaarten·rvan grote gebouwen in diverse grote steden ~ in Europa, een aantal telegrammen verzonden uit
Duitsland en een tiental zakb oekjes. Toegang tot ons land ia
geweigerd. ~eruggezonden naar Engeland.

21-11-72

Interpol .Rome deelt per radio mee &
Opsp ~ en uitlever1ng gevraagd van de Italiaan: ~ geb. San Giovanni al Natieene
Udine, die wordt verdacht van gijzeling van personen en afper
sing, medeplichtigheid aan poging tot moord, bezit van verboden wapens, gepleegd 6-10-72 te vliegveld "Ronchi dei Lagionari" te Monfalcone Goriz:i.a, Italië, bij gelegenheid van
kaping van een vliegtui~cht nr. BM 373. Hierbij werd de hoofddader ~' geb. te
Saronno door de politie doodgeschoten.
Is in O.R. als VIX/OVr opgenomen.
.~

23-11-72

Informaties zijn ingewonnen over;

197
Deze persoon ma&kt deel uit van een terroristen-organisatie
en Z0\1 eind oktober naar Duiteland v~rtrokken zijn met "speciale opdracht". Hij is Israëliach staatsb ~en is in
het bezit van een Israëlisch paspoort, nr • ......, ten name
van:
geboren Kfar-Akeal, Nazareth.
O.R. opgenomen ale VLK/OVr •
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