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journaal berichtgeving
· terrorisme

Aan de Procureura-Generaal,fgd Directeuren van PolitieJ
Officieren van Justitie, Hoofden van de arrondisaementaparketten;
Korpschefs van GemeentepolitieJ
Districtscommandanten der Rijkspolitie;
Staf van de Koninklijke Marechaussee;
Hoofd van de afdeling Douane, Ministerie van Finanoiinf
Commandant van de Dienst Luchtvaart van het Korps RijkspolitieJ

Bij dit verslag over de maand maart 1973 worden tevens gevoegd de
journaals over de maanden november en december 1972.
Zoals vermeld in de toelichting bij het journaal van januari 1973,
worden namen van terroristen in het opsporingsregister opgenomen
als VLK/Ovr, waarbij tevens een maandaanduiding wordt gegeven.De
maandaanduiding 10/72 verwijst naar de in oktober 1972 verschenen
(laatste) 11 lijst Vliegtuigkapers 11 • De hierop voorkomende namen werden dus niet in een journaal vermeld. Het is niet mogelijk alle ep
deze lijst voorkomende namen alsnog in een journaal op te nemen en
te verspreiden. De "oktober-lijst" zal derhalve als 11 eerste journaal"
moeten worden beschouwd.
De na oktober 1972 bekend geworden meldingen waarin namen van mogelijke terroristen voorkomen zijn thans äus in journaalvorm verspreid.
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Persberi9hta
Op l ma.art 1973 werd 'a-avonds een overval gepleegd op de
ambuaade van Saoudi-Arabie te Xhartoua door Palestijnse
terroristen van de B.s.o.
Zij gijcelden na een aobietp&rtij vijf Amerikaanse diplomaten,
vaaronder de Amerikaanse nakgelasUgde, de Amerilc•anse
ambassadeUr en de vrouw en kinderen "Van een andere diplomaat.
Bun eisen. varena
- vrij lati.ng
de moordenaar van Senator
Kenna~1

- de leidere van de Baader-Meinhof'groep in West-Du.itslandJ ·

- vijftig Palestijnse euerilla's, die in Jordanil gedetinee~
zijn1
- de Jo1"ClaanM leserottioieren, die in. Jo~il gevangen
zitten. i.v.m.
Hoesàein1
- el l'atahleider
- alle vrouve~ijk:B Pal-estiJnse guerllla 's, die 1.n Ierall
P"f'all&8Jt.•sijn.

5-3-1973

In Nijkerk, Ame~foort . en Culemborg is onderzoek naar de
activiteiten van een aantal Syrilre en. Libilre, die bezig
waren met\ lompenhandel.
Niet van t.r.roriatisohe activiteiten gebleken.
Van versabillende Bijden hebben. ons berichten bereikt, die
aanleiding saven. tot het volgende'

De mogelijkheid bestaat, 'dat de Palestijnse verzetsorganisaties
opdracht hebben gekregen. om het neerschieten van de Libysohe
:Boeing 727 boven. de _ataat I•rall (in de Sinai) op 21-2- 1 73
door middel van terreurdaden te wreken.
(Organisaties alsa - el latahl
- Blaok September Orga.nisa tion1
.. PFLP-GO-beweging)
De mogelijkheid van verhoogde terroristische activiteiten mag
daarom niet uitgesloten worden.
Doelen zouden kunnen zijn.a
a) het vemietigen/kapen. van een Iuallisoh vliegtuig in
Tel-.A.viv of op een librepees vl;iegveld.
b) brandbom-aanvallen op &in of verscheidene Israllisohe
doelen in :furopeae steden.
o) het aanvallen/saboteren van een Israllisch sohip door
middel van explosieven.
In Khartum zou het belangrijkste doel de ( toevallig ai\(ezige )
Westduitse ambassadeur geweest zijn.
Ook in Amman (waar op het ogenblik 18 Palestijnse terroristen
gevangen zitten, inclusie!' zou 4ffn van de doelen
de Westduitse ambassade geweest zijn.
De andere alternatieven. voor een o'peratie, waren de Amerikaanseen. de Britse ambassade.
Het f'ei-t, dat er .enkele maanden voor nodig wa.ren om de operatie
in. Amman voor te bereiden, zou er op kunnen wizen, dat de 1
zaak in Khartum niet speciaal voor c.s. is opgeset.
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De mogelijkheid, dat .v erscheidene acties :reeds geruime tijd
in voorbe:reidi.ng waren en nu een versnelde uitvoéri.ng,zu11en
I

•

j

krijgen, mag daarom eveneens niet uitgesloten worden.
12-3-1973

Overzicht bombrieven
In totlull zijn er 213 bombrieven ontdekt. Deze werden verzonden aan geadresserden in 21 landen.
Er zijn 8 series te onderscheiden, te wetens
1. 58 bombrieven verzonden uit Amsterdam.
2. 24 bombrieven verzonden uit Ma.leisil.
:;. 20 bombrieven onderschept op Schiphol.
4. 19 bombrievenlverzonden uit SinBapo:re.
5. 75 bombrieven verzonden uit India.
6. 3 bombrieven verzonden uit Griekenland.
7. 10 bombrieven verzonden uit Turkije.
a. 4 bombrieven verzonden uit Israäl.
Van de 75 in India ter post bezorgde bombrieven, werden er
50 in India, 1 in Jerusalem .en 4 in Genève onderschept voordat zij bezorgd konden worden bij de geadresseerden.
overz
geb. 1931 te Tiberia.s, Jorda.a.ns paspoort,
signalement: lengte normaal, glad zwart haar met scheiding,
ziet ~jaa.rd.
Deze ~ is ~~n van éen groep van drie verzetstrijders, d+e op 2-3-1973 vanuit Damascus in Madrid zijn
aangekomen.
Zij zijn op we·g voor een operatie, die mogelijkerwijs ook
elders in Euro18 kan plaatsvinden.

16-3-1973
16.45 uur

In aansluiting op het bericht van 9-3-1973 / 17.20 uur, werd
nosma.a.ls de aandacht gevestigd op het optJ.-eden van Palestijnse
terroristen in Europa.
Er bestaan indicaties, dat op het ogenblik gebr.tik wordt gemaakt
van auto's, waaronder Meroedessen, voorzien van verborgen bergplaatsen, waarin wapens en explosieven verborgen zijn.
Als bergplaatsen worden onder meer genoemd: het carter, de
ruimte achter het da.shbord en de oha.ssisbalken onder de kofferruimte.
Meestal reizen niet meer dan twee personen tegelijk in deze
auto 1 s. In de Franse Alpen zijn inmiddels terroristen aangehouden
waar op de genoemde pla.a.tsan inderdaad explosieven werden a.a.nsetrotfen.

•

I

19-3-1973

tie is

on~n

1.3-3-1973
11.40 uur

Persbericht:
Alg. Da.gbl. meldt: 16-3-1973 de arrestatie in Frankrijk van twee
Jordaanse Palestijnen, die in het bezit wareh van 16 kg. springstof met slaghoedjes en uurwerken.
Zij hebben bekend, dat zij .een aanslag hadden willen plegen op
de Jordaanse ambassade te Parijs.
De radio-nieuwsdienst deelde 19-3-1973 mee 1 dat drie Palestijnen werden aangehouden als sevolg van het onderzoek m.b.t.
de eerder aan de grens aangehouden "Black September-terroristen".
De springstof was in de auto verbÖrgen.
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Op zondag 18 maart lieten ziCh voor een verblijf van een
nacht in een hotel te Velp inschrijven:
geb. te Aleppo, wonende te Be~
Luci
handelaar, pa.spoortnr. ~
geb. te libau,
, beroep electratechnisch insenieur,
st(:lf'J!~ee:stEtr,

, geb. ~e Heerlen, beroep springwonende te Vaals, Cla.rissenstraa.t 6.

Zij waren in het bezit van een groene Peugot personeD&uto,
kenteken welk kenteken op naam staa~- .
wonende te Hom, Limburg, Wal 4. Voornoemde -~
volgenS de politie te Va.a.ls niet ongunstig bekend.
Hij zou als springstofmeester in een BelgisChe mijn gewerkt
hebben, maar zou momenteel invalide zijn.
Aan de koffers van de- Libanezen bevinden zich la.bels met het
opschrift;- "vliegveld BXIlSsel'~·

266

20-3-1973

tigd op:
geb. te Ba.rranquilla.,
m. , zwart haar, zwarte ogen.
Betrokkene is op 27-3-1972 veroordeeld tot 20 maanden gevangenisstraf voor vliegtuigkapEtrij.
Op 4-2-1969 trok hij voordeel uit zijn positie als politieman
op het vliegveld van Barra.nquilla. en kaapte een DC4, waarbij
hij met een Colt. 38 dre1gde en vloog naar Cuba..
Hij verliet Cuba. op 16-5-1969 en kwam op 19-1-1970 in Zweden
aan, waar hij op 8-9-1970 gearresteerd werd.

20-3-1973

Eveneens een internationale aandachtvestiging ontva.Jlsen betreffende:
geb. te Ba.ohara.ch, W.-Dtsl.
bruin haar, grijze ogen.
onder dreiging van explosieven
van Lissabon naar Frankfurt.
Hij eiste een Meroedes, drie gijzelaars en een bedrag van
DM 1.000. Bij de landing in Frankfurt werd hij door de politie
gearresteerd, nadat hij ve~ond was.

21-3-1973

Internationaal werd de aa.nda.oht gevestigd op:
geb. te Gla.sgow, beroep handelaar,
1.6am. bruin haar, bruine ogen.
Op 12-11-1971 d_~igde ...... een DO 8 op te blazen als deze niet
naar Great Fa.lls, USA, vloog, Daar aangekomen vroeg hij li
miljoen dollar als losgeld voor de 116 passagiers.
Hij gaf diverse bestemmingen op.
Uite indelijk liet hij het toestel naar Calgary/Ca.nada vliegen.
Gedurende de vluCht besloot hij een parachutesprong te maken.
Toen hij de pa.raohute aandeed, kqn hij worden overweldigd door
de bemanning. Hij werd in Calga.:cy aan de politie overgedragen,
waar hij tot levenslange gevangenisstraf werd veroordeeld.
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Het secretariaat-Generaal van Interpol meldt:
Het ko~qt voor dat vliegtuigkapers hun wapens of explosieven
op de volgende plaatsen verbergen:

1. Op plaatsen, die bestemd zijn voor artikelen voor babyverzorging en op het gebied van hygi!ne.
2. Op kinderen onder de 6 jaar
3. In pleisterverba.nden, mitellars en slingerverbanden, gedragen
door personen, die beweren pas het slachtoffer van e,n ongeluk
te zijn geweest.

22-;-19n

Het Secretariaal-Generaal van de O.I.P.C.-Interpol, deelt mee,
dat een commissie van onderzoek m.b.t. berichtgeving inzake
vliegtuigkaping e.d. heeft aanbevolen in de internationale beriChtenwisseling rekening te houden met de volgende punten:
1. Infomatiebron: Aanbevolen wordt om in elk bericht de identi-

teit van de signalerende autoriteit bekend te maken.
Het is uiteraard niet nodig de originele bron bekend te maken.
2. Betrouwbaarheid: Er zijn drie betrouwbaarheidsgra.den inge-

steld, n.l.:
a. betrouwbare informatie;
b. waarschijnlijk betrouwbare informatie;
c. informatie, waarvan de betrouwbaarheid niet is vastgesteld.
Het is van belang dit in ' de berichten aan te geven.
;. "Echo-effecten": Om edb.o-effecten te voorkomen wordt door
de commissie aanbevolen bij de internationale berichtenwisseling altijd een kopie naar het Secretariaat-Generaal van
Interpol te sturen.

4• Geheimhoudi.D.g: :Bij

de berichtenwisseling zijn er twee mogelijkheden:
a. het bericht is confidentieel
b. het bericht zou openbaar gemaakt moeten of kunnen worden
met het oog op preventie.
·
Het is derhalve gewenst in elk bericht te vermelden of het
wel of niet gewenst is het openbaar te maken.
Indien een dergelijke vermelding achterwege blijft moet aangenomen worden dat het bericht confidentieel is.

29-3-1973
b.

tigd op:
Purley, Engeland;

nationaliteit. Alias:
Op 27..:1-1972 beweerde een bom getllaatst te hebben aan
boord van een vliegtuig, dat zojuist London Airport had verlaten. Hij dreigde de bom te laten ontploffen, als hij geen
~ 100.000 ontving van de B.O.A.C. (de eigenaar van het toestel)
Bij werd gearresteerd toen hij het geld probeerde te innen.
In het vliegtuig werd geen bom of bom-materiaal gevonden.
Hij werd op 29-9-1972 in Londen veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstra.:r.
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267

5
maart 1973

Op 28-2- 1 73 om 12.30 1l11r zijn volgens ontvangen berichten zes
Palestijnse terroristen, allen leden van de :e.s.o. in Wenen
·g earresteerd.
De namen zijn :
1.
(ware naam)
een vervalst paspoort (Isra.~lisch)
t.n.v.
en een Syrisch pa.~ t.n.v.
Zijn codenaam is tillil

iliïïliii.van

2.

Isra~lisch

paspoort t.n.v.:

268
en een
eh paspoort t.n.v.
Zijn codenaam is : ·

3. heeft een verv.

Isra~lisch

paspoort t.n.v. .

269

(ware naam)

270

Is~lisch

paspoort t.n.v.

(verm4' Syrisch) t.n.v.

271
t.n.v.

( verm. Syrisch)

(ware naam)

6.

272

IsraUlisoh paspoort t.n.v.
paspoort (verm. s"y risch) t.n.v.

30-3-1973

Op

6-2-1973

geb.

te Lod, Isra~l, pa.spoortnr.
te Ramle. Hij beweert zelf'
geb. te Lod.
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Zij zijn veroordeeld ·tot 4 maanden eenzame opsluiting en
} jaar .voorwaardel~jke Be~nisstraf door 4e Cörrectionele
Rechtbank in Wenen op 22-2M1973, voor paspoortzwendel.
De uiteindelijke uitwijzingsdatum staat nog niet vast.
Zij ~ullen zeker tot 15-3-1973 gedetineerd zijn geweest.
De autoriteiten van Oostenrijk achten het niet onmogelijk
d.a t deze drie personen niet nader te omschrijven aanslagen
zouden kunnen plegen.
Het betreft hier kennelijk dezelfde personen als genoemd
in de vorige mutatie. Aangenomen wordt dat de juiste
spelling van de namen is, zoals in de vorige mutatie.

30-3-1973
16.50 uur

Via luchtvaartmaatschappij is volgende bericht on~n;
Hierbij wordt U medegedeeld, dat de vrouwen van wie de namen
hieronder worden veDmeld, waarschijnlijk zullen infiltre~n
met wapenen en explosieven in een van de vliegtuigen met
bes
Is:ra)Jl

274

271

276

dat een Mohammedaan genaamd:
te Inji:robi van Britse natiooali~·~·üQ·• telepbone exOhaoge London,
wapenen of explosieven zal smokkelen aan boord van vliegtuig
met bestemming IsraUl.
Tot nu toe kon bericht niet geverifieerd worden.

277

28-2-1973

Het volgende bericht moeat woroen opgenomen in het journaal
van februari 1973.

De volgende peraoon wordt ervan verdacht lid te Bijn van de
Blaak Se ember Organisaties
ge
te Jeruaalem.
HU is in het beEit van een Brits paspoort nr afgegeve~
22-4-1972 en van een Libanees paspoort nr tllllt atgegeven
op 20-4-1973.
Sign.s lengte plm 1.80 m, gezet poatuur,liohte huidskleur,
lange neua,bruine uitpuilende ogen,draagt zonnebril met geslepen glazen, heeft zwart krullend haar,enigazina kalend.
Spreekt Frans,Engels en Arabisch.

