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journaal berichtgeving
terrorisme

Aan de Procureurs-Generaal, !gd Directeuren van Politie;
de Officieren van Justitie, Hoofden van de Arrondissementsparketten;
de Korpschefs van gemeentepolitie;
de Districtscommandanten der Rijkspolitie;
de Star van de Koninklijke :Marechaussee;
het Hoofd van de afdeling Douane, i .•inisterie van Financi~n;
de Commandant van de Dienst Luchtvaart van het Korps Rijkspolitie.

In verband met het aantreffen van een groep verdachte Japanners en
de kaping van een Japanse Boeing, een halve dag later, heeft de
C.R.I. een groot aantal berichten in het originele journaal geboekt.
In het bijgaande journaal zijn deze losse berichten waar mogelijk
in ~~n samenvattende mutatie weergegeven.

Het hoofd van de Centrale
Recherche Informatiedienst,
~

~

n......______.;
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mutatie 6-6-1973 te 13.30 uur
de in mutatie. 22-6-1973 gee in mutatie 30-6-1973 vermelde
opgenomen in Obl dd. 21 juli 1973.

5-7-1973

Zie mutatie 12-6-1973.
Onderstaand een samenvatting van het verloop van de zaak
Palestina People 1 s Fighting Fund sedert 12-6-1973·

Op verzoek heeft ook Interpol Parijs kopieän gestuurd
van dergelijke dreigbrieven welke door Franse zakenlieden
zijn ontvangen.
Interpol Kopenhagen
om etor~ingen van derdan op de rekening van
bij te schrijven.
De vertegenwoordiger van de PLO (Palestina Organisations)
in Zwitserland heeft voor de pers verklaard niet verantwoordelijk te zijn voor deze activiteiten.
Volgens Ip Kopenhagen gaat het hier om oplichting.
Interpol Bern stuurt een kopie van het verslag van het door
de Zwitserse Politie ingestelde onderzoek. Hieruit blijkt
dat de Zwitserse Bank (Cr,dit Suisse) de rekening van
heeft opgeheven. Na op een schrijven aan
geen antwoord te hebben ontvangen heeft de bank
een cheque met het geldbadrag (1200) waarmee de rekening
was geopend ge•tuurd. De bank heeft tot nu toe geen enkele
reaktie ontvangen.
In Zwitserland komt tlllllllll niet voor in de hotellijet.n
en het bevolkingsregister. tlllllllt is onbekend bij de
Zwitserse politie.
Alle informatie omtrent deze zaak is doorgazonden aan
politie Amsterdam welke de zaak onderzoekt.

5-7-1973
14.00 uur

Persbericht (A.H.P.).
Een Israllisoh blad "YEDIOTH" meldde dat zich A..r&bische
terroriste en 2 Japanse vliegers in Rome bevonden met
doel kapin: van tsrallisch lijnvliegtuig. Dit zou naar Arabiach land gevlogen worden en worden volgestopt met springstof. Daarna zou kamikazevlucht gemaakt worden waarbij
toestel op Isra!lieche stad gedropt zou worden.
E.e.a. zou gebeuren als wraakactie voor de dood van tillilt
Er zijn reeds eerder soortgelijke berichten ontvangen
waarbij het zou gaan om vliegtuig van Amerikaanse of Jordaanse maatschappij en de lijn Parijs-Marokko of Rome-Marokko.

5-7-1973

Van een luchtvaartmij. werd het volgende bericht ontvangentvan betro~bare zijde werd bericht, dat vijf leden
van de EL-FatahlDLmaecus hebben verlaten op 18 juni 1973
met bestemming Oost-Berlijn. De bedoeling van hen is naar
West-Berlijn te gaan om van daaruit in West-Europa terroris t ische operati es tegen Iara!liers te pler en. Het
type van de operaties en of zij tezamen zullen blijven is
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niet bekend.
Het betreft hierr
VLK ,6'6
VLK 367

1) . .- ·
2)

VLK 368

3)

VLK 369

4)

geboren + 1948, 180 cm lang, donker
tskleur:"
broer van boverngenoemde,.geb.
ankerblond haar.
geb. + 1943, 160 cm lang, slank

-

geb. + 1953, 175 om lang, normaal postuur,
d
er uiterlijk. 5) 4111111t geb. + 1944, 170 om lang, lang donkerblond
haar.
-

6-7-1973

Zie mutatie 12-6-1973 en 3-7-1973 te 9.30 uur.
betreffende dreigbrieven "Palestina People's Fighting Fund".
Uit onderzoek bleek dat op naam van
1111111t
geb. 1929 in Amsterdam een postbus was gehuurd. Het hierbij opgageven adres bleek vale te zijn. Er zijn enkele
brieven zonder afzender ontvangen, ook deze zijn niomer
afgehaald.
kon niet ge!ndentifioeerd of
gelokalisee

6-7-1973

Bericht ontvangen vanuit Rome met mededeling dat in Europa
vliegtuigkaping gepleegd zou kunnen worden ten nadele van
Israllisohe luchtvaartmaatschappij. Daders zouden Japanners
en Arabieren kunnen zijn.
Dit bericht is vermoedelijk "echo-bericht" n.a.v. publikatie
in lerailisch blad "YliDIOTR" en is derhalve niet verspreid.

6-7-1973
19.00 U\11"

Telex van
Wieebaden ontvangen met mededeling dat
de Zwitser
,geb.
te Schoren
volgende
eft gegeven.
1. Zou in B.R.D. ongevenst verklaard zijn i.v.m. spi onage
voor Tejeohoslowakije.
Zou cP.ntaoten met D.D.R. hebben.
Zou in USA gewerkt hebben.
(heeft Zwitser~ afg 8-3-1972 en USA-pa"
op valse naam ~on Long Beaoh, California}.

2.

vqrklaarde vriendin

te hebben gehad ge-

dochter van vroegere
eur
em. Deze dame zou in Bern geop Iraakse ambassade. Daar werkte ook een ze•
en een nicht van
zou nu werken als
Iraakse legatie te Geneve.
ou • •
oruiteerd.

gere-

3. tlllllllllllltzou instructeur karate en ~close combat"
~ Libanese, Libische, V.A.R. en Jordaanse
officieren getraind hebben. Deze training vond plaats
in een club "Club roem eins 11 110 Rue D'Aerschott
Bru1sel-Noord maar ten dele ook in Bei rut. Het laatst
had hij 12 man uit het Midden-oosten in Brussel opgeleid.
Thana waa hem ook gevraagd Palestijnen te trainen. Om deze reden wild• hij van dit werk af en had zich gemeld.
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4. Zijn orders in Marokko zouden de volgende zijn geweests~ d geven aan een J,ordanier ,enaamd ............... om deze in de gelegenheid te stellen
naar Duitsland te reizen. Deze zou deel uitmaken van groep van 4 Palestijnen die allen Jordaanse
paapoorten hebben. Deze groep zou al onderweg zijn
naar Duitsland voor plegen B.S.O.-aanslagen. Mogelijk
verblijft deel van de groep in Oostenrijk't

5. Voorts zou

opdracht hebben gehad naar een
pen
en te gaan om daar nadere
opdrachten af te wachten. De pensionhouder zou oentactman voor Arabieren zijn.

be~aald

6.

uit Fez genaamd
zou werken op luchthaven Riem en wel b i j Air France.
Deze man zou belast zijn met illegaal importeren van
wapens voor Palestijnen . . . zou thans niet in Mttnohen zijn doch tijdelijk in Marokko of Beirut.

1. In KUnchen zou een Palestijnse cel zijn waarin ook
Duitsera zitten.
had de naam . _ of
horen noemen. Deze zou 42 A ~ar
.60 m bijna kaal.

a.

verklaarde voorts dat een bijeenkomst van
Anarchisten waarbij drie rest-leden van de BaaderYeinhofgroep (hieronder een zeKere tlllllltor 111111111
op 14-6-1973 had plao ts gehad in een plante 12 km buiten Amsterdam.
zou hierbij als body-guer d
van een Jordanler
en opgetreden. s. toonde in verband hiermee een KU1-tickèt Amsterdam-Beirut gedateerd

19-6-1973·
9.

10.

tussen 24 mei en 3 juni 1973 in Londen
voor close-oombat-training van Ieren.

~ ou

~n

vroeg ver blijfsvergunning voor BRD in ruil
voor
ormatie over bij zonderheden van de Arabische
terroristen-organi sa t ie (inclusief namen van DuitseNederlandse en Ierse leden van der gelijke organisaties.)
Hij heeft zijn auto, merk VOLVO 122s met Zwitsers kentek•n
beschikbaar gesteld aan Palest ijnse
groepen.

10-7-1973
16.30 uur

Zie mutatie 6-7-1973·
Van een bron waarvan de betrouwbaarheid niet bekend is
en die zegt bij EL-Fatah gediend te hebben we r d het
volgende vern , omen1
Vier man zouden van pla n zijn in de week beefnnend met
9-7-1973 een terreurdaa d te plec en met als doel KU~
~·vlucht KL 241 van A1 dam naar Frankfurt en Beirut. Van
deze 4 man zei de bron slechts twee namen te wetens
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Bron zegt dit beriéht door t e ceven omdat hij het niet met
terreurdaden eens is.
De t 1pgever bleek

11-7-1973

16-7-1973

•••tte

zijn.

De in de vori ge mutatie vermelde namen zijn doorgegeven
aan R.P. Schiphol. Daar zijn namen ~econtroleerd in
in KLl.~-boekine-scornp uter. Op 11-7-1973 zou met fji.ght
nummer 241 op Schiphol a rriveren een man die als een van
zijn namen ~ opgnf.
Deze passagier ha d, naar later bleek niets met terroristen
u~ tstaande.

Van Interpol Madrid is op 7-7-1973 een opsporingeverzoek
ter fine van uitlevering ontvangen van:
geb • • • • • • te Beir-

VLK 371

erusalem.
Betrokken persoon wordt in Spanje -ezocht wegens moord op
e en Israllisohe veiliJ heidsagent.
Nadien werd meegede eld dat e en van de daders van de in
September 1970 g eplee(;'de VLK waarbjj een Pan-ACl toestel
op _
de _
lijn
is
_Amsterdam
_ __ - New York ged\7ongen werd op eblazen,
Vermoe ~rsoon

dezelfde is als bovenge-

noemde . . _ _ _ ,

19-7-1973
14.30 uur

Politie Tilburg deelt mee dat als g vonden voorwerp is
ie aangegeven een. internationaal rijbe.rije nr. ~
afgegeven 1 -3-1973 op naam van:
geb.
eirut-Libanon.
Persoo n v •.n deze naan, geboren
s bij pol . tie
Amsterdam bekend als handelaar n weedehands auto's.
Levert vermoedel ~ jk tweedehands-weaens aan het MiddenOosten.

19-7-1973

Persbericht (radionieuwsdienst)
In Atr ene heeft Arabisch terroris t getracht handgranaa t
in EL-AL kantoor te gooien. Dit oislukte doordat hij
tijdig werd opgemerkt. De man vluchtte een hotel bi nnen
waar hij 20 gijzelaars maakte.

19-7-1973

Volgende bericht ontvangen.
"InformD.tie ontvo.ngen over reisroute van personen die
mogelijk uit oogpunt terrorisme van belang zijn en die
reizen met groep toeristen gesponsored door Japan-Arab
Cultural Exchange Association. De toe r isten zullen in
4 gro~pen verdeeld zij n maer gezamenlijk vertrekken
vanuit Tokio om 22.;0 uur op 19-7-1973. We hebben geen
aanvrijzingen dat deze "verdachten" reizen met speciale
terroristisch opd=acht. Het betreft volgende personen:
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Reisroute van deze ·groepen is als volgt:
19 juliJ Vertrek Tokyo 22.30 uur met KL 868 n A1 dam
(aankomst 07.10 uur)
20 juliJ vertr. A'dam KL 347 naar Rome. ( vertrek 08.35 uur)
In Rome overnachtine in Riston hotel
22 juliJ vertr. v Rome naar Geneve met Alitalia 408
24 julir vertr.v Geneva naar Parijs
27 juliJ vertr.v Parijs naar Casablanoa
29 juliJ vertr.v Casablanoa naar Tunis met TU 712;
Overnachting in Kuraritchi-hotel
1 augr Vertrek Tumis naar Cairo met AH 4630 (Schaefferhotel)
4 aug; vertr. Cairo naar Beirut (Lebanonhotel)
5 augf ve r tr. van Beirut naar Tokyo om 20.45 uur met KL
861 aankomst Tokyo 20.00 uur (6-8-1973)
Groep Br Reisroute na Ams t erdam onbekend. Mogelijk naar
Beirut. Leden van deze groep gaan ~erken voor
vluchtelingenkamp bij Beirut.
Or~ep

Cr Deze groep gaat verm direct van Amsterdam naar
Beirut. Leden van deze groep gacn werken ~oor
vluchtelingenkamp bij Beirut.

Alle groepen gaan 5 augustus terug nnar Tokyo.

19-7-1973
17.30 uur

Persbericht (Nieuw Israälitisch weekblad dd 13-7-1973)
De vader van
(een van de meisjes die in he t
voorjaar deelne.r.;en ae.n vlie tuigkapirg en daar nu straf voor
uitzit he Qft naam doch ter doen plaatsen op kandida~enlijst
voor Knesset. Indien meisje in het Isr. Parlement gekozen
zou worden· komt ~ ij automatisch vrij.Ook voor andere g~vangen
zouden dergeli jke pegineen ondernomen worden. Ook in !faderland zouden terroristische activiteiten worden beraamd.
Volgens de :Marokkaan die voor tribunaal in Keni tra
terecht staat we gens nislukte aanslag op koning Haasan 11
van Marokko, werft Nederlandse C.P.N. mensen aan voor
Palestijnse verzetsorganisaties. Hij zou vier jaar geleden
via C.P.N. in traini ngskamp in Syrie terechtgekomen zijn.

20-7-1973
09.00 uur

09.10 uur

Persbericht: zie mutatie 19-7-1973 15.00 uur.
(Telegraaf)
Met machineg-eweer en handgranaat ge\'lapende terrorist wilde
rEL-al-kantoor in At~ ene binnengaan. Bewaking zag hem en
kon glazen veiligheidsdeur sluiten. Het lukte de man niet
de deur stuk te trap.•en. Vluchtte toen naar bui ten. Wist
zich na wors t eling los te rukken en vluchtte hotel binnen
gijzelde 20 hotelgasten. Hij eiste vrije aftocht naar Arabiach land en wilde Griekse vice-premier Pattakes als
gijzelaar. Deze weigerde. De.. ambassadeurs van Libanon, Irak
en Egyptische za ~gelas t igde bemid clden. De man kr~eg vrij,
leide naar Koeweit en is per vliegtuiG vertrokken.
Persbericht (Telegraaf) Duizenden L~biers maken mars na,r
Eg·ypte om druk te zetten achter de wens van Gh~.daffi om te
komen tot een f usie tussen Egypte en Libie. De Egyptische
aut oriteiten verzetten zich tegen deze mars.

E
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van een zich noemende
geb.
Jeruaalem verzonden aan
interpal Brussel, Jerusalem, Parijs en Suisse, met verzoek
vaststelling identiteit.

~ken

De man werd op 5-7-1973 slapend in het Vondelpark aangetroffen. Zou diefstal melk en van achoudertH.s hebben e,epleegd. Verklaarde dat hij is opgegroeid in tentenkamp
ten oosten van Jerusalem. Tijdens zeada~gse oorlog zou zijn
hele familie door Isr~!lisch zijn vermoord. In 1968 zou
hij een opleiding hebben gehad in wapens, explosieven e.d.
In 1971 (1) heeft hij aansluiting gezocht bij de Zwarte
September Organisatie. Zijn eerste opdraoht was het maken
van eentake
van het vl i egv~In 1973 is hij sa•c
men met een
en een tllllllllll naar Antwerpen gereisd met opdra. teen vlie ,tuig te kapen. Dit zou in de
drw~ke vakantiemaand juli moeten gebeuren. Hij is van
Antwerpen naar Parijs, vandaar naar Geneva vervolgens n r
~arseille en Tarrar in Frankrij~ ffegaan en tenslotte op
22-6-1973 naar Nederland.
Hij was blij gearresteerd te zijn; wilde nu van het terroristenwerk af en wil 6raag in Nederland blijven.
Aan deze verklar ingen moet s t erk ~orden getwijfeld.

20-7-1973
14.30 uur

Zie mutatie 15. 30 uur.
Hedenmorgen on 07.10 uur i s met de K~86û op Schiphol
een groep van plQ 200 Japanse toeristen gearriveerd. Betreft groepsreis georganiseerd door Japan Arab Cultural Exchange Associat ion. Reisr outer Tokyo, Amsterdam, Rome,
Geneve, Parijs, Casablanca, Tunis, Athene, Cairo, Beirut,
Tokyo. De groep is om Ob.35 uur doorgP.vlogen naar Rome,
met uitzondering van de volgende pe ·sonen:

Dit waren de personen waarvBD werd vermeld dat het
11 individua.lo of potentia.l terrorist int e r est" waren.
Dit groepje vqn 1 maakte zioh van de hoofdgroep los en
vroeg toelating tot Nederland. Zij wilden om"toeristische
redenen" Amste:·dam bezoeken.
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De toegang tot ons land is geweigerd. Batrokkenen zijn
om 12.15 uur op vliegtuig naar Rome gezet.
Betrokkenen zijn per telex als VLK gesig~aleerd.
20-7-1973

Heden om 15.10 uur ~erd een Boeing 747 van Japan Airlinea
vlucht Parijs-Amsterdam-Tokio gekaapt kort na vertrek
van Schiphol.
De volgende samenvatting kan gegeven worden van de gebeurtenissen tot 31-7-1973.
De Boeing vloog van Parijs naar Amsterdam en vertrok van
Amsterdam op weg naar Tokyo. In het toestel zat een
"pasgetrouwd echtpaar" volgens de passagierslijst,
later bleek geheten. Toen de purser omstr eks
15.10 uur een drankje wilde brengen ontplofte handgranaut die de vrouw onder h ar kleding verborgen haà.
De vrouw werd gedood, purser gewond. Na deze ontploffing
namen vier kapera het comnando van het toestel over.

E'n der kapers die zich

emde, hield via radio
toespraak. Hij zei nu het
op zich genomen te
hebben, schold op zionisten en imperialist en en noemde
namen van "martelaren". Hij gaf niet aan waarom kaping
plaats vond.
Wel deelde hij mee dat van het mo~e nt af de roepnaam van
het vliegtuig "MOUNT CARJ.illL" was.
In het toestel zaten 123 passagiers en 22 bemanningsleden.
De Boeing vloog via Italie en Griekenland naar Dubai. Op
dit woestijnvliegveld bleef het toestel 60 uur in de hitte
staan. De gewonde purser en het lijk van de vrouw mocht en
van boord gehaald worden.
Op 23-7-1973 om 21.10uur vertrok het toestel van Dubai

na te zijn volgetankt en nadat kaarten van het MiddenOosten aan boord gebracht werden. Het lijk van de vrouw
moest ook weer aan boord gebracht worden. Een bejaard
echtpaar mocht het toestel voor vertrek verlaten.
Kort na het vertrek hielden de kapers weer een "radiotoespraak". Meegedeeld werd o.m. dat de roepnaam van het
vliegtuig veranderd was van ''Mount Carmel" in "the
martyr SAADA 11 ( de martelaar SAADA)
Na een tussenlanding in Damascus landde het toestel in de
Libische hoofdstad Benghazi.
Op 24-7-1973 oe 07.30 uur lieten de kapers de Boeing in de
lucht vliegen nadat zij de passagiers en bemanr ing gelegenheid hadden gegeven het toestel te verlaten. Zij hebben
het lijk van de vrouw neergelegd in de eerste klas, het
a..ringd mat springstof en het toes t el vervolgens opgeblazen
De daders werden direct na de explosie aangehouden toen
zij trachtten te vluchten.
De kapers hebben nimmer een eis gestald. De reden van de
kaping is dus nog duister.
Tijdens het wachten in Dubai hebben zij herhaaldalijk
gezecd te wachten op orders.
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Mogelijk zijn de actieplannen van de kapers verstoord
doordat
a. de handgranaat onverwachts en onbedoeld explodeerde,
zodat zij tot vervroegde actie moesten overgaan•
b. de gedode vrouw de leidster w~s die alleen afwist van
de orders, of dat
o. deze orders hadden moeten komen via de Japanners die
door Nederland naar Rome zijn uitgewezen en die dus
hierdoor verhinderd werden hun afspraken na te komen.
De volgende
bekend geworden:
1. ~emde
a identiek aant
.............,geb.
ore/Pakietan
houder I-akiata..:n paspoort nr ~
signa 160 om, Arabisch type, ~t zonnebril

VLK 400

2.

VLK 401

geb. Lahore
etan,
staane paspoort nr
sign: 1.75 m,
donkere ogen, zwart haar, Pakistani typeJ

De andere kaper is verm. ge.naamd t
Tokyo
houder Japans paspoort
De namen van de andere daders zijn nog niet bek•nd.
Van Japanse zijd~reerd dat ~ mogelijk
identiek ia aan 'IIIIIIIIIIIIP {reeds gesignaleerd als
VLK 104 i . d. m. "bloedbad op Israëlische vliegveld LOD").
Hier:t'an is geen bevestiging verkr eB'en.
Vo lgens het Iarallieoh dagblad MAARIV zou de gedode kaapster identiek zijn aan de notoire vlie -tuigkaapster
( VLK 30). Ook dit is ·n iet bevestigd.
Verondersteld wordt dat de eerdergenoemde naam
uan het toestel is gegeven als eerbewi js voor de
aan boord ~ijnde 4ode kaa ~ s t er.
De naam
is bekend als code naam van de bekende terroriste
geb . 1946 in Iran (reeds eerder
gesignaleerd
Een foto van deze vr ouw is door de CRI toee ezonden aan
Interpol Tokio ter voorlegging ann de bemanning en passagiers van de gekaapte Boeing.
Volgens onofficille bericht en beschouwt Libil de kapers
als "gewone" misdadl gers. Zij zullen in LibiU terecht
moeten etaan.

~

23-7-1973
21.10 uur

Bericht ontvangen dat een zwarte Uercedes 190D met racmpjes
waarvoor gordijnen hangen, zollkenzeichen 679 Z 3973 met
3 personen vertrokken is vanuit Turkije naar Europa. Er
zijn aanwijzingen dat de i nzit t enden relaties hebben met
Arabische terroristen en dat wapens worden ve rvoe r d.
Houder
t kenteken i s:
geb.l947 , Syriär, houder paspoort ..........
o. De 1 e passagier in de auto is plm 24 jaar, J
slank postuur, lichtkrullend lichtbruin haar.
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24-7·1973
14.35 uur

]erioht ontvangen 'd atde ex-vrouw van koni ng Russein
op 25-7-1973 om 15.45 uur op Schiphol z~l arriveren met
de KL 520. Zij heeft een doohte~, genaumd llllltbij zich.
Zij zal in het Okura-hotel in Amsterdam logeren. Zij zal
een week in Nederland blijven als toeriste.

25-7-1973
11.45 uur

Zie mutatie 6-7-1973. 19.00 uur.
Bericht ontvangen dat
vandaag is b i nnengelopen
bij Nederlandse consul n
• Heeft daar soortgelij~
verhaal verteld in mut ~tie 6-7-1973·
Hij kan beschouwd worden als fantast.

27-7-197~

Bericht ontvangen dat in mutatie 19-7-1973 onder groep A,
numoers B,C,D,E,G,O,P,~ en R en onder groep B bij A,],D en
E genoemde personen op 24-7-1973 in hotel Mont Blano in
Parijs zijn aangekomen.

17.25

uur

30-7-1973
16.45 uur

~1-7 -197~

13.00

uur

31·7-1973
13.05 uur

Zie mutatie 20- -1
De Libanezenr

en
Aleppo, Beide gesignaleerd als VLK
daar z
eerder in gezelschap zijn aangtroffen van een
Nederlandse explosieven expert, blijken r egelmatig voor
zaken in Uederland te reizen.
Daar tot nu toe niets op terroristische activiteiten
wijst is de VLK-OVR signalering ingetrokken.
Persbericht (Het Vaderland).
In de Noorse plaats~ een moord geple egd op
marokkaanse kelner ~
Volgens noorse overheid is moord geple egd door Isra.iHitisohe groep die het h -eft gemunt op leden van de B.S.O.
Er zijn wat diplomatische moeilijkheden tussen Oslo en
Tel Aviv daa r twee verdachten door de politie uit de
IsraUlische ambass~de zijn gehaald.

Persbericht (Het Vaderland ) .
Een briefbom die was gericht aan een leraar in het bezette
deel van Jordani~ ten westen van de Jordaan is deze week
door de Israëlitische politie o. derschept.
In de brief zat zestig gram springstof. De brief rras gepost in Nabloes, in hetzelfde gebied. Hij was bestemd voor
een arabisaha leraar in Tulkarn.

31-7-1973
15.45 uur

Bericht ontvangen dat een Fata~-BSO/terroristengroep geleid
door:
...,.,.....,... cus heeft verlaten omstreeks 8 - 14
juli l
op weg naar Praag.
Zij zouden via Pra~g doorgaan naar USA voor operaties
tegen USA-joden. Reiedokumenten onbekend. In Praag zouden
zij nog een
e trainine krijgen.
Signalement
draagt bril, hippe kleding, hipriastijl haardracht, voor arabier lichtgetinte huid.
-in aansllliting op dit bericht 'l'rordt medegedeeld dat ie
aangetroffen een tllllllllk die aan het signalement voldeed.
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• Staat bekend

1965 M~rokko uitgewezen,
mei 1973 in Frankrijk aangehouden-reden onbekend;
zou nu ee~ort pebben afgegev~n te Londen 22 juni
1971 nr. 11111111111' (?).
Afgesproken is nog ~een telex te ver~enden.

