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journaal berichtgeving
terrorisme

Aan de Of!ioieren van Justitié;Hoofden van de arrondissementsparketten.

KorpsChefs van Gemeentepolitie;
Districtscommandanten der RljkspolitieJ
Sta.t vun de Koninklijke Ma.:rechausseeJ
Hoo!d van de afdeling Douano,Ministerie van Financiën,
Commandant van de Dienst Luchtvaart van het Korps RljkspolitieJ
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.Door de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Gren~bewaking en de o.R.I. is
vroeger ten behoeve van de grensbewaking een gestencilde "lijst van vliegtuigkapers" uitgegeven. In oktober 1972 is deze "lijst VLK" gelijk met het '
opsperingablad gedJ:ukt en is zorg gedmgen voor een grotere spreiding,
zulks om alle politiediensten in de gelegenheid te stellen bijvoorbeeld
hotelcontro1e aan de hand van de gegeven namen te kunnen verrichten.
Een be~aar van uitgifte van de lijst in deze vorm ie, ~~ veel in!or.matie
o~r de vermelde personen achterwege moet blijven.Perëoonsbeaehr.ijvingen,
onderlinge relaties,achtergronden etc. kunnen niet op een lijst worden "f81'meld.
Was h~t aantal op de oktober-lijst voorkomende namen ongeveer 500, thans is
de l~et al uitgegroeid tot meer dan 1000 namen. Deze omvang maakt het technisch onmogelijk om door te gaan met maandelijkse uitgifte van een "l~st
VLK"• Het gaat er bovendièn op lijken dat op deze wijze naast het opsporingsregister nog odn soort tweede register gaat ontstaan.
Om deze reden ia besloten het spreiden van de "lijst VLK" in do gebruikelljke vom te staken. Het was reeds gebruikelUie om alle middels een "lJjst
VLK" gepubliceerde namen ook op te nemen in het' opsporingsregister met
de aanduiding "VLK·OVr". Dit zal ook in de toekomst blijven gebeuren.
Om,de beriChtgeving aan de grensposten en de overige belanghebbende politiediensten te verboteren zal de volgende procedure worden gevolgd.
De O.R.I. sohr\)ft iedere binnenkomende melding, waareohuwing,aandachtvestiging eto. in een journaal en dmagt er zorg voor dat alla in de meldingen
genoemde namen in een eenvoudig kaartsysteem worden ondergebracht. Door
dit kaartsysteem kan ~org gedragen worden voor een zakere co6rdinatie en is
het tevens mogelijk de b:\jbehorende melding in het journaal terug te vinden.

?oorts 11al flD ·'a•i·I•in overieg met BirmelllAndse Znken be~len wolke autori' toiten of liGl.anshèbbendo diensten se.inf'omeerd moeten vorden.Zonodig !!al
aorg geciragen. wor!i.~n voor spreiding pe.r tele:z: (also).
Bot overleg ·tnsa~n de •C.R.I. en Binnenlandse Zaken is met name ,ook van belang om "eoho-efteoton" vzm de bericliten te voorkomen. Onder "eoho-effeoten•
wordt verstaa.is het veel vookomende feit dat een berioht, dat wordt doorgese~, via een onîweg t:~n 'Vaak met andere bewoordingen, weer tangkomt b1J de .
eerste verspreider, die dan mogel~k niet onderkent dat sprake is vun het zelfde beridht. Vaak wordt hot terugkomende bericht dAn als een versterking of bevestiging van het eerste gezien. Door een centralisatie vmn do
beridntenvisseling kan dit ef!eot gemakkel~ker worden onderkend.
' .
EBnmual pel" maarid zal :1n overleg met ·de Hoofdatdeling Vreemdelingenzaken en
Grensbewattng, ~innenlandse Zaken' en de O.R.I. vastgesteld worden welke gegevens uit het jo~l van belang zfJJl om te worden toegezonden a.a.n bovengenoemde autoriteiten~ Ieder maandoverzicht {jour.naal) zal worden aaneeduid
met een maandzrummer en jaar. Het bijgaande journaal vn.n do maand januari
1973 heeft dus 4lB nummer1 01/73.
Zoals ee~r ve~eld zullen alle namen van (potenti8le) buitenlandse terroristen/vliegtuigkapers, die bekend _geworden zijn, worden opgenomen in het
opsporingsregiste:~:. Bij ge betreffende aisnnlerins (eigenlijk a.andachimlstiging) zullen de lette%'8 "VLK.OVr" worden vermeld,(vliegtuigkaper ongewenste vreemdeling) alB!Iledo het maandnummer 'VaD het journaal.

.

OontJ:ole aan de grens e.d. zal, voor zover daarvoor geen s~ciale systemen
bestaan, dus niet mee:~: kunnen geschieden aan de bind vnn de "l~at ~ ot
het bijgaande jou:maal, maar uitsluitend aan de hand van het opsporingsregiate:~:.

Het 'Verdient aanbeveling de journaals ohronologiooh te bewaren. Indien mmelJjk een persoon wo~t aangetroffen die mogelJjk identiek io aan con m
het opsporingsregister gesignaleerde vliegtuigkaper/terrorist, kan middels
dé achter de naam 1n ~E?t Qpsporingsregister staande maandaanduiding het
journs.al worden teruggevonden waarin mogel~ aan-vul.lende gegevene, b~voor
beeld over sigxw.lement
gebrui!kte- voertuigen, te vinden zijn.

of'

Desgevenat kunnen eigen·kaart- of andere ayatemen vorden aangevu+d aan de
hand van de 1n de journaals vamelde mutti.ties, o.q. aan. de hand van de
·door de C.R.I. te verspreiden tele:z:beriohten.

'

,

Eventilale opmerkingen of' bevindingen naar aanleiding van het in c?.e journaalf
vermelde, worden door. de b.R.I. gaarne ingewacht.

's-Gra.venhage, 9 ms.art 1973
Het Hoofd van de Centrale
Reaherohe Informatiedienst,
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DATUM
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4-1-1973

12-1-197,
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15-1-197}
zie aa.nvull
in journaal
dd 16-2-73
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1 5-1- 1973
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19-1-7.3

21-01-73 ,
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24-l-73

~lUkene een inetruotieboekje van de P.F.L.P. (Palestijns
beYrijding~tront)

is een nieuwe methode oa 1 "boob;r-trapped"post te 'verzendea een opgeroldè krant, waarin een bom ia
verborgen. Wanneer de per post verzonden krant wordt geopend
wor~t een elektrisch circuit gealoten,waardoor de boa ia
werking wordt s.esteld.
"T•t nu toe zijn geen geYallen .Tan verzonden "oouran"t-bo111111en"
bekend gewordea.
~
Een ander soorl "surprise-post" werd in Jap&n geai«naleerd.
Dit betrot een geschenk-zending met explosieve sigaretten.
Zeer waarschijnlijk ie de Black September Org~isatie afzender,
aangezien \ij de sigaretten een briefje werd gevonden met de
eis dat KOSO ·OKAMUR! aoet worden vrijgelaten. Deze Japanner
ia de ne. de schietpartij op het Ieraelisohe vliegTeld LOD
gearresteerde "kaaikaz•-man".
Volgens ontvangen berichten zou een groep van Tier ledea
van El Fatah vandaag uit Libye vertrokken zijn met beatemaing
Amaterdam.Leider van de groep zou zijn•
liAJI SARHAlf, oud pla 25 jaar.
Van het signalement is slecht e bekend dat hij lang haar heeft.
Haaa opgenomen in O.R.
Bij een poging tot kaping van een Italiaans sohip,varende tussen Bari en Haifa waren betrokken de Afgbanistanenl
l. DARWISCR JAMAL GHAXTH EDDIX geb Gabul, 194}
2. JAN EDDI!f WA1I JOIABBACH, geb Gabul 1942
3. NAOUROZH HADI• W.ABDEK, geb Gabul 1948
4. KHSHALA ;AHHAD KOLZIDEEN, geb. Gabul 1945·
Deze mannen zijn do~r de poli tie te Cyprus van boord gehaald.
Zij zijn inmiddels in de gelegenheid ~est~ld door te reizen
naar Beirut.
Baaen opgenomen in O.B.
(Zie journaal 22-12-72)
Het Amerfkaense paspoort t ...n.v. BUSS, Steven lforma.n, nr.
C 1916119, geboren 9-7-53 te :B:ooklyn, New York, student,
ia vermoedelijk in de eerste week van december pbruikt door
een plm. ;a-jarige Algerijn om van JD&rOkko naar Dl1itsl&nd te
reizen.
·
·
Idrisse . Coulibalz kan Mali-paspoort hebben, nr. 04i252/1889/72,
afgege-ven te Mali op 16-08-72, geldig tot 1~08-75J op n&am
van M>RISSl DI!GUORAGE.
Deze pa~ is berkenbaar omdat op blz. 11 oen .gevlekt viSUJD
staat met rond stempel.
'
RURI FUAD ISSA., geb. 1940 of 1945, die ~eds eerder op de lijst
VLK werd ve:rmeld, is ongevee:- een maand geleden veer naar
Earopa. gekomen. Rij is al eerder naar Denemarken geveest.
Een terrorist genaamd lUBID AL JAYUSI, in het bezit ~ Jordaans paspoort, zou naar Duitsland onderweg zijn. De man zou
de leider en organisator van de overval op het Olympisch dorp
zijn geweest (1972). Zou ook de naam W.P.U.CERIM EL HAL:O,
kunnen gebruiken,
•
Ip ~-·deelt mee w.n Melbou.:rne bericht te hebben ontvangen
dat daar een bombrief' was onderschept. Het 8llng 011 dalielfde
- soort -
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soort briet -als vroegere serie.Rose enveloppe, 1~,2 cm b1J 89
airmail, poststempel Athene dd 10-1-1973
ot 20-1-1973•
.
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De brief was geadresseerd aan een Joodse ,inwoner van ~'
wiellil adl:ea in het Zionistisoh jaa.rboelc uitsave 1972 atond• .Us
afzender stond vemelda !rthur Super,King Georg Hotel te Athene.
24-1-1973

lJ:i' Ddtsland souden zich een twintigtal Palestfjnse versetsstrijders ophouden. Deze zouden voornemens zijn aanslagen te plegen

op o.a. een vestiging 'Van de ·Britiah Petroleum Oom~, alsmede
op de Ieaellsohe ambassade te Keulen. Onder deze 20 bevinden
sioh drie PalestjJnen, die mogelUk in het bezit zijn van Turkse

paspoorten op de volgende namena

2to
241

242

1. UENAL, Abdullah, geboren lo-4-49 te Aloala, wonende Istanbul,
paspoort nr. TR-B-823780J
2. OALIS, Salih,
geboren te Sald'ikebir, beroep cbaufi'eur,
· won. te Izmir, paspoort nr TR-A-837553·
3. ClELIKKIRAN,lfeoa.ts, ge;b 2Q-3-l930 te Catalzytin, Turkije,
paspoort nr TR-B-66~42.
Deze namen zijn als VLK-OVr in O.R. opgenomen.

In een hotel in Den Haag heeft gelogeerd de Jordanifra
8HARTJil (of (lHARIF) J.BDEL llüiZ A1 SHANTI.
'

lDJ verbleef

daar onder de nauu CHANTI ClWUE en {!J&t zioh uit
voor Israelilr. Aangezien het vaker is gebeurd dat Palestijnse
terroristen zich voor Israelisohe on!ierdanen uitgeven, moet
deze persoon als ~rdaoht worden beschouwd)
liaam opgenomen: als VLK..OVr in O.R.

Jl-1-1973

2.#

De Pa.lest\jna

LAYOUS, .Antoi.Ile Georges, geb 1927 Beirut,
houder paspoort n:r 3709l,afgegeven op 29-11-68 te Beirut,geldig
tot 21-9-74, zou momenteel in Europa reizen. Beleend is, dat
deze man in 1969 ook rondreizen in Earopa heeft gemaakt met het
doel reizigers en bagagecontrole te observeren.
Naam a,ls VLK-OVr opgenomen in O.R•

... ...
~

llepro.173/ 7QG

- VERTBOUliELIJK -

