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tst 258 ·journaal berichtgeving 
terrorisme 

Aan de Of~cieren van JustitieJ Hoofden van de Arondissementsparkettenf 
de Korpschefs van Gemeentepolitie• 
de Districtscommandanten der Rijkspolitie; 
de Stat van de KoninklJjke Marechaussee; 
het Hoofd van de a.fdelillg Douane, Ministerie va.n Financiën; 
de Commandant van de Dienst Luchtvaart van het Korps Rjjkspolitie; 

In de jouma.als berichtgeving terrorisme worden vanaf heden ook, z\1 het 
in verkorte vom, persberichten opgenomen betreffende belangrijke terro .. 
ristische acties in het buitenland. Hierdoor kan enig oVerzicht verkregen 
worden over dergelijke activiteiten, die in veel gevallen niet direct offi
cieel worden gemeld. 

In de kantlijn van de journaals is biJ die namen die als aanda'chtvestiging 
(VLK-OVr) in het opsporingsregister werden opgenomen, een volgnummer ge
plaatst. Bij eventuele beriChtenwisseling of telefoongesprekken kan zonodig 
hieraan gerefereerd worden. 



DOSStER DATUM 

13-2-1973 

15-2-1973 

09.30 uur 

24-5 

246 

2 ~7 

2 Jt8 

15-2-1973 
10.00 uur 

2.4-9 

249 

16-2-1973 
09.40 uur 

- VERTROUWELIJK -

OMSCHRIJVING 

BLAD: 2 

MAAND : februari 

Er bestaan aamriJzingen dat de P.F.L.P. (Pa.lestjJns bevr:!Jdings
front),gebruik zal saari maken van explosieve ~iàtassen.Deze 
reistassen zijn voorzien van een t~dontsteking en bovendien van 
een zodanige booby-trap,dat optillen van de tas een explosie tot 
gevolg hee.f't. Per tas zou er 25 kg springstof' gebruikt worden. 

De vier moordenaars Va.n- (gepleegd 2B-ll·l972)zouden 
zich op het moment in Europa bevinden om terroristische operaties 
uit te voeren tegen landen die bevriend zijn met Israel.De namen , 

ter !ine van 

geb - Nieuw Zeeland 

De in mutatie 15-l-1973 te 16.50 uur ~noemde namen van A.f'ghaanse 
terroristen worden ook als volgt gescnreven: 

1. 
2. 
3. 
4. 
aanw.lling in O.R. aangebracht. 



DOSSIER 

zie ook mutatie 
dd 23-2-73 te 
12.00 uur 

óATUM 

17-2-1973 

19-2-1973 

252 
253 
'254-
2.55 

256 

20-2-197:5 
13.20 uur 

2Q-2-1973 

13.50 uur 

- VERTROUWELIJlC - BLAD: 3 : 

MAAND: februu'i 

OMSCHRIJVING 

Het wordt niet uitgeraloten gea.oht dat de drie .Arabische terro
risten die het OlympisChe dorp bij MünChen heb~en overvallen en 
die later werden bèvr\ld zich in Amsterdam beVinden. ZiJ zouden 
onder .ArgentiJnse namen reizen en in het bezit zijn van valse pas
poorten. Hun ware namen zijn1 

1. 

2. 

Namen als VLK-QVr opgenomen in 0 .B.. 
Zie foto's van betrokkenen in OBL nr 8 dd 24-2-73· 

Een groep terroris1:en zou bezig zijn met de voorbereidingen van 
een vliegtuigkaping met doel bevrjJding van gevangen terroristen. 
Hierbij zouden betrokken zijnl 

1. 

2. 

3. 

4· 

5. 
De eerste v:l.er namen zouden nagenoeg identiek zijn a.a.n de namen 
van terroristen die in Bangkok terroristische a.ctiee hebben ondel 
nomen tegen ambassades. 

De volgende activist van El Fatah zou op het punt staan naar 
Europa te gaan om terroristische acties uit te voeren. 

Naam opgenomen als VLK-QVr in 0 .R, 

Op de in oktober 1972 uitgegeven "lijst VLK" zijn een aantal namen 
gegeven van Japanners die verm. in verbinding staan met Arabische 
terroristen. De volgende rectii'ica.ties op deze namen zijn ontvan
gen: 

Nr 43 op lijst VLK 
blfjkt een VTOUW te zijn. ZU heeft paspoort - afgegeven op 
27-2-1971• Het betreft een Japanse radicale die in het Midden
Oosten is (geweest). 

~-moet zijn: · 
~(~Va.n paspoort nr~ 
Is Japans. rad.ilt9.al die in Midd,en-oosten is (geweest~ 

Nr 80 op lijst VLK: 
Is man met de naam: houder paspoort nummer 

afg 27-l-~972.Is lid van het Japanse Rode L~ger. 



DOSStER DATUM 

vervolg 

I 32 
251 

22-2-1973 

I 21-2-73 

- VERTROUWELIJK - BLAD: 4 
MAAND: februari 

OMSCHRIJVING 

Is man met ps.spoort ~ g 26-11-71. Japans radikaal 
Nr 81 op lijst VLK. ~~s uist 

die 111 Midden..Oosten is gewee~t ' 

Nr 97 op liJst VLK. Naam i!!Psst 
Deze vmuw heeft paspoort a.fg op 2l-l-71.Is radikal.e 
die in Midden-Oosten is (geweest • . 
Nr 101 op lijst VLX.Naam is ju!st 
Deze vrouw heeft paspoort nr - ,af'g 21-l-7l.Is radika.le 
die in Midden-Oosten is (gewe~ , 

Nr 134 op lijst 
Naam moet zijn1 
Houder raspoort nr afg 5-11-70.Is lid Rode leger. 

Nr 135 op lijst VLK.Naam is juist 
Vrouw heeft pa.spoort a!g op 13-3-70.Is lid Rode Leger. 

Nr 145 op lijst VLK. 
Naam moet zijn: 
Deze V1'0UW heeft paspoort 
lid van Japanse rode leger. 

Nr 146 op lijst VLK. Naam is 

afg op 25-ll-7l.Zjj is 

Vrouw is in bezit taspoort nr af'g op 11-11-71. Is 
Japanse activiste die in Midden-Oosten is (geweest) 

Nr 148 op lijst VLK. Naam is -i.~ 
Is man die in bezit is van paspoort nr~p 18-5-71• 
HIJ is lid van .het rode leger • . 
Nr 173 op lijst VLK~ Naam is juist 
Deze ma.n.is ±n bezit van JaSpoort 
~ is lid van het rode leger. 

• 

Nog niet eerder ve:rmeld de volgende leden van het Japanse rode , 
legera 

Is man.Pa.spoort g 4-3-71; 

Is ma.n.Pas nr - afg op 17-3-701 

De naam die onder nr 103 op de oktober-lijst VLK werd genoemd 
moet verwijderd worden. Deze mam is verbasterinS van de naam 
genoemd onder nr 43. 

Persbericht (Telegraaf) 
Is%aèlis0he militairen hebben in de naoht van 20 op 21-2-73 een 
aanva.l gedaan op vluchtelingenkampen in Noord Libanon.In de aan
gevallen kampen Nahar Al Bared en Al :Bawadi bij Tripolis worden 
OOIIIIlUiQldo 1s VQ.D. de Black September ?rganisati~opge
leid. In deze kampen kregen o.a. de Japmner~ 
(bloedbad te LOD) en de terroristen van Mnnohen hun opleiding. 
Er zijn verm. 12 Arabieren gedood. 

Persbericht a 
Een ~rganisatie die zioh zou noemen ZWARTE DECEMBER heeft ver
klaard verantwoordelijk te zijn voor een overval op 20-2-73 op de 
Indiase ambassade te Londen waarbij 2 overvallers door de politie 
werden gedood. De Zwarte December-organisatie zou zijn naam ont
lenen aan de gebeurtenissen van december 1971 toen het Indiase 
leger de Bakietani versloeg. Er zouden nog meer acties volgen. 
De overval in Londen werd gepleegd door 3 met speelgoedpistolen 
en messen bewapende Aziaten. 



posslER DATUM 

23-2-1973 

09.30 uur 

23-2-1973 

09.35 uur 

257 . 
25Ö 
259 

260 

23-2-1973 

12.00 uur 

252 

253 

2.56 

261 

- VEiTROUWELIJK -

OMSCHRIJVING 

BLAD: 5 
MAAND: .februari . 

on11:'va:ru:n!!ln clat de paspoorten van de staat t!&hrein genum
vervalat zUn en geb:ruikt worden door 

,• 

' 
De volgende P.F.L.P.-leden zullen spoedig de Libanon via Qypraa 
verlaten om in Ebrop& terroristische aoties te ondeznemen.Over 
de ·aard van de acties ia niets bekend. Het bet:re.fta 

Namen als VLK-QVr opgenomen in O.R. 

Een groep terroristen is volgens ontvangen inlichtingen een 
vliegtuigkaping aan het plannen met het doel vrijlating van gevan
genen die gedetineerd zijn in Londen,Italie en Oostem1jk te eisen. 
De bedreigde luchtlijn en gepland ~datip zijn op dit moment nog 
niet vastgesteld, Leden van de groep zijnz 

1. 
houder Bahrein paspoort nr - a.fg. 23-11-71J 
sign.a 30 à 35 jaar, weegt 74 kg, lang fors gebouwd, 
enigezins vooruitstekende buik,donkere getaande gelaats
kleur,donker baar,net geknipte snor1 smal gezioht,praat 
weinig. · 

hrn11t1111•,.. g~~om;Lu..-..J::li.D.:LI::lch :r;aspoort nr 74 a.fg. 20-lQ-72 
signa 30 à 35 jaar,plm 76 kg, lang .fors gebouwd,enigs
zins vooruitstekende buik, lichte gelaatskleur,donkar
bruin baazo,ovaal gelaat,gladgeschoren,donkerbruine ogen1 

apreekt soed engels. 

(alias 
paspoortnr 

signa 23 à 24 jaar, plm 76 kg, vriJ la.Dg, donkerbruin 
haar, bruine ogen, spreekt slecht Engels. 

a..fg. 5-9-72 
Sign.s 28 jaar, plm 78 kg, lang fors gebouwd, blauwe 
ogen, dikke zware wimpers, donker uiterlJjk,donker na
tuurlJjk krullend ha.a.r,hoekig gelaat met vrij lange baklce· 
baarden.Is electri 
Mogelfjk is ware naam: 

Bovenstaande namen werden ook genoemd in mutatie dd 19-2-73• Ver
moedelijk is de spelling van de daar genoemde namen beter. 

Naar aanleiding van het neerbalen van een Lybisoh verkeersvliegw 
tuig door de Israelisohe luchtmacht moet rekening gehouden worden 
met' verhoogde activiteit van Arabische terroristen, zowel fie
rioht op gr0111ldoelen als op luohtdoelen. In dit verband wordt 
opgemerkt dat de terroriste~eider -



• 'VEB.'l!ROUWELIJX - BLAD: 6 

MAAND : .februari 

--------~--~--------~~------------------------------~--------------------l DOSSIER 

.. 

DATUM 

261 

28-2-1973 

16.25 uur 

Repro.l 73/ 71G 

OMSCHRIJVING 

!lias- naam oudere& 
tb&ns in lilropa aotie.f is.De man ... _.. __ _ 

J 

Dë volgen,de !)er&oon wordt ervan verdacht lid te 11\)1 van de :Blaak 
September Orsanisati~J 

pb - JeNB&lem, 

houder Brits paspoort ·nr - ~g 22-4-73. Hee!t ódk een Liba
nees paspoort nr - in bezit;~ppven op 20·4-1973• 
Signa lang 1.80 m, gezet postuur, lichte huidskleur, :La.nse D8US, 
brtline uitpuilende opn, dxu.gt zom18bril met geslepen glazen, 
zliar't krall.end haar, kalend, apreekt l'l:ans,liil8el• en Arabisch. 
Naam als VLK-oVr oppnomen in O.R. 

···-··· 


