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CENTRALE RECHERCHE INFORMAnEOIENST 

I BUREAU AlGEMENE ZAKEN I 

t~~.m- .,.,, 
journaal berichtgeving 
terrorisme 

Aan de Procureurs-Generaal, fgd Directeuren van Politie; 
de Officieren van Justitie, Hoofden van de ArrondissementsparkettenJ 
de Korpschefs van gemeentepolitie; 
de Algemeen Inspecteur van het Korps RijkapolitieJ 
de Staf van de Koninklijke XareohausseeJ 
het Hoofd van de afdeling Douane, Ministerie van Financi~n, 
de Commandant van de Dienst Luchtvaart van het Korps Rijkspolitie. 

Hierbij moge ik U het journaal "berichtgeving terrorisme" 
over de maand oktober 1973 aanbieden. 

In verband met delicten tegen de burgerluchtvaart zijn onlangs. 
nieuwe uitleveringabepalingen van kracht geworden. 
Op 23- 9-1971 kwam "het verdrag van Montreal" m.b.t. dergelijke 
delicten tot stand. In artikel 8 van dit verdrag wordt bepaald 
dat de verdragsluitende landen al hun met andere l anden geslo
ten uitleveringsverdragen ook van toepassing beschouwen op de
licten welke als handelingen van "luchtpiraterij" worden be-
schouwd. • 
Dit verdrag van Montreal is voor Nederland op 26-9-1973 in 
werking getreden (Stbl. 436). 
Bij deze dient nog te worden benadrukt dat de berichten in het 
journaal strikt vertrouwelijk zijn en uitsluitend voor opsporinga
doeleinden bestemd zijn. De berichten mogen niet worden doorgege
ven aan niet-politi!le diensten of instellingen, tenzij dit in het 
bericht nadrukkelijk wordt vermeld. 

Het Hoofd van de Centrale 
Recherche Informatiedienst, 

,.. _...._ __ -----.J 



DOSSIER 

YLK 441 

VLK 442 

VLK 443 

DATUM 

2-lQ-1973 
18.00 uur 

OMSCHRIJVING 

BLAD: l 

MAAND : OKTOBER 

bericht ontvangena 

• 

geb 15-4-19461 houder paspoo~ 
op 5-4-1973, 

in de trein bfJ het station "fan M&rcheg, nabij Ge.enserndo:r!,vaar 
de tederale grens ia aet Tajecho-Slov.akije, de douaniers die 
paapoorten oontroleerden met een pistool bedreigd en later met 
een ai trailleur. Een douniar en 3 BuaohiaOO. emigranten 'vaJl 

Joodse afkomst verdan sedwoD88n de aanvallera als gijzelaars te 
wreezellen. De daders losten enkele aohoten in de lucht en in 
de grond. Hierdoor werd de Tsjechische oonàoteur pvond • .B3J 
werd naar een ziekenhuis overgebracht. De daden hebben venol
pns een Dlinibua ~ de apoo~egen geliet en pkregen. De 
Oostenrijkse douanier werd gedwongen de bus naar de luchthaven 
Sohveobat te rijden. De daders dreigden zichselt en de «'Jselaar~ 
in de lucht te laten Tliegen als niet aan hun eisen werd -.old.a.A. 
Na J.an&durip onderbandelinpn hebben de terroriata lmn giJse
laara 'n'JJgelaten. ZJJ hebben de luchthawn op 29-9-1973 oa 02.21 
uur verlaten en Tlogen aan board w.n een tvee110torip C.ama 41 
die hun ter besohikking was gesteld, in de riohting JoegoslaTte 

Uit peraberiohten bleek later dat bo-..nTe:rmelde {dJselinpz~ 
oozsaak was van de sluiting van het dooraangakaap Yoor Jood .. 
emigranten, Soh6nau. 

Dienat Luohtw.a.rt IUJkepoli·Ue bericht dat heden 011 16.00 uur n : 
Schiphol werd aansehouden terzake poging tot kapi.n« ftD een 
K.L.M.-toestel de Duitsera 

....... ~b 25-9-1938 Ki.rchhelleu/Reoklinshau• .. l! 

wonende Rait!eiaaenat~sse 13 te Kirchhellen. Stre.aer reied• 
hedemniddag met vluchtnummer KL 224 'ft.n DUaaéldort naar Amst- r
daa. ~ bleek in het besit te zijn 'ftD een cilinderrevolver ~r• 
.bminius nr 432036,ka.l.iber 9 -· geladen Mt 5 Boherpe patror.« 
~den11 de Ylucht )edmigde StreDD&r met dit wapen de b~in«t 
leden en stelde de eia da" het Tliegtuig zou uitvfJken D&&1" Keu.· 
len. Dl pzagvoerder p! hieraan geen gevolg. Strammer kon dom 

•·~l!~lf!!!!M'J!!!JI!~~~~hvorden. Hij was in het bes i t VlU atg. te Kirohhellen op 25--8-~ : 

3-10-1973 

15.00 uu:r 

Wiesbaden deelt mee da~ 2-6-62 in Berlijn 
dietstal en op 6-6-73 in Gladbeek wegens a.1'persing 

.......... ~itie in aanrakinc kvaa.Wordt IDl 

Later bleek dat Stremmer ~ahiech sestoord va.e en dat hij reed• 
eerder in een inrichting werd Terpleegd.. 

Interpol ICopenha8'tJl vraagt opsp. en aanh. ter 1"1ne ftD ui tlev& 
van de Iazaelieohe a · 

Jafta en 

nr SS 139/73 &!gegeven o 
2-10-1973 door rechter ~ rechtbank Hoersbolm 
wegens 110ord gepleegd te Kopenhagen op de Jol:daniers 



DOSSIER 

) 

DATUM 

4-10-1973 
16.30 uur 

5--10-1973 

5-10-1973 

12-10-1973 
09.-00 uur 

I 16-10-197, 

BLAD: 2 

MAAND : OKTOBER 

OMSCHRIJVING 

Van de zijde van de KLM werd vernomen dat in bet blad 
"AL MUH.ARRIR" (anti-westers) dreigementen waren geuit 
tegen Nederland. Kr zouden aoties worden ondernomen 
tegen diverse objecten en personen door de nieuwe 
verzetsgroep genaamd "ADELAARS VAN DE PALESifiJNSE 
REVOLUTIE", een en ander omdat Nederland aangeboden 
heeft een opvangcentrum voor Joodse emigranten uit 
Rusland te openen. 

Zie mutatie 2-10-1973 te 18.00 uur. 
Van Wiesbaden is bericht ontvangen dat 
voorwaardelijk in een psychiatrische inrichting was 
opgenomen. Hij had de plicht zich maandelijks bij het 
"Gesundheitsamt" te melden. Hij heeft zich hier niet 
aan gehouden.tlllllllt lijdt aan waanvoorstellingen. 
Stremmar verklaarde dat hij de revolver merk Arminius 
bij het instappen in het vliegtuig had verborgen in 
zilverpapier op de bodem van een toilettasje. Op de 
revolver had hij enige tubes en potjes inhoudende 
diverse toiletartikelen gelegd en daaroverheen een 
paar badstoffen elippera. 

Naar al , p ' tsbezoek van President 
TITO aan Denemarken is speciale aandacht gevraagd 
voor de activiteiten van USTASJI. 

~ie mutatie 6-9-1973 te 09.10 uur. 
Van Italiaanse zijde is bericht ontvangen dat onder de 
5 i~ Ostia/Rome wegens het in bezit hebben van een 
infrarood-gevoelige luohtdoelraket aangehouden 
terroristen zich bevond een zich noemende s 

verdere gegevens 
ze man had een Libanees paspoort afgeg. 

te Accra op 13-7-73 doch was ook in het bezit van 
een Jordaans paspoor' ' efgeg. op 18-6-71. 
Dit laatste op naam van: 

Betrokkene was in het baait van een aantal postkaarten 
waarop Nederlandse adressen voorkwamen. De bedoeling 
was vermoedelijk adressen in Nederland te krijgen voor 
onderdak als dit nodig was. 

arrestatie in Rome van 

.. 

de mutatie) die in het 10.55 uur•lll@llll! 
tten met infrarode 

geveohtskop, uit doorgaans betrouwbare bron bericht werd 
dat er goede redenen zijn om aan te nemen 

... I . .. 



DOSSIER 

• 

BLAD : ' I 

MAAND: ~OBD 

OMSCHRIJVING 

· clat de 'beclreipng van de 'burgerluobtTaart aidclel• •oorl
gelijke rakettea voor~clwurt. 
!olez versoadea aan ooab. algo re •• nr. 21547/7'· 

1~·10·197' te 09.00 ~r. 
&&ahouding ia Canada op 9-2-1972 vaa de Grieken 

[onatantiaa• S') ' ' ?CJP 
ontTangen van ottawa dat 

lf''FF&kana heeft gesion te ontvlucht••· In JoderlBlld 
a een ops~orin•aversoek por telez vere~reid. 

18-10-1973 Sr ia 'beriobt ontvangen dat terroristenleider• een "worl• 
11.00 aur wide wave o! attaoka! voo~bereidea die sal ~laatavinden 

ia het geval van een Arabisoho nederla&S ia de oorlog aet~ 
Iarall. · 

24·10-197' T&D diverse sijden werden opaerkingen gehoord OTer 
aoBeli~ke guerilla activiteiten n.a.v. -et belindigen 
van 4e oorlog in het Kidden-Oosten. Gedaoht wordt aan 
terroristen die boduoht sija clat met hun reohtea en aan
apraken bi3 vredeaonclerbaaclolingen niet voltoonde reko-

24-10-197, 
1,.10 uur 

25-10-197~ 
23.45 uur 

nillc erniev.wde tonellr&ctiea sul-
len oversaan. Dit celclt vooral voor versetagroepen -die 
Ar&tat-1 • Doel van •e actiea 
sowèl Iara viteitea vanv.it Zllicl-
Li\anaa, ala tegen balansen van lanclen die ale anti-Ara
bisoh wordan b~ in de eerate plaata de TB 
aar ook !led------. 

Per•berioh-.a 
•De Yeatberl eerde ~ateren vier !ra-
bieren n&dat kilo seer ezploaiet aaiie-
riaal was aangetroffen. Een voor4voerder van de politie 
verklaarde dat de expl oai even in een kofter met dubbele 
bodea waren verborgen. Do vier, die in )et bezit sijn van 
Libaneae i&epoorten, waren uit Ooat-Berlijn naar West-
'Berl.ijilln·-

1,75 a, 8lanlt )ijna mager 
postuur, groenige ogen , zw~ haar, donkerbruine huid. 

; 

Borioht ontvangen van BiZa dat lieden met Pakistaanse, 
Indiase of B~ngladieh paspoortun thans vermoed~lijk in 
de Benelus (mogelijk Brussel) Terblijvan. Dit sijn ve~
aoe4elijk leden van de BSO. Zij zullen aan~allen kunnen 
uitvoeren op Isralliaehe ot an4•r• doelen. 



'j DOSSIER 

Benra .1 

BLAD: .. 

MAAND : OKTOBER 

DATUM OMSCHRIJVING 

2'-10·1973 Berioht ontvangen van Panama en Rijkepolitie Dienet 
Luchtvaart met volgende inhoud• 

31-10-1973 
12.30 uur 

31-10-1973 
12 ... , uur 

1A'7~ 

"Preventie ille,ale tegen burgerluchtvaart. 
Genaamde _., ~aar, be 

Buopa. tij wordt 
sullen plegen en 
kene ia geeatelijk geatoor4." 

Panaaeea, 
20-10-1973 aet beate•mjng 

t TlieBtuiskaping •e 
naar Cuba te gaan. Betrok-

Taa een \ron waarvan de ietrouwb&a2heid noc niet vaetge
ateld wera ia vezuoaen data 
•tn 4e maand aoveaber 1973 sou een ~oep terroristen, 
waaronder !Uzopeanen, voornamene sijn gijzelaar• te n• ~n 
op een ot aeer Iaralliaohe aabaaaadea in Europa. 0. in 
de ambaaaadd te komen sou ••n van de groep ala voozwend
eel kunnen gebruiken vrijwilliger te zijn. Lukt dit niet 
dan sou ••* bruut seweld kunnen gebruiken. 
Iaaen van enkele leden van de groep sijna 

4ese verliet Irak ongeveer 
galeden op weg naar JAkara. 

J) f een Paleatijn uit srril, plm 30 jaar, 
engte 1,70 m, blosende gelaatakleur, blond haar, 

croene ogen, een 1tevig poatuur. 

~ nadere gegevene onbekend, van Britse 
nationaliteit. 

~ een 7ranaman. Voona.aa niet seker. 
............... verlieten Jagdad onceveer 3 wek.. geleden 
~ng ... e•. . 

Betzotkenen sullen noa ale VLK worden gesignaleerd. 

Zie autatie 24-10-1973 te 13.10 uur. 
Op 18-10-1973 warden te Weat~~erlijn 1earreateerdi 

•••••te Rai!a. 

Beizout, houder van 

!n hun won11 werd aaneetrotten een korter met 4,75 k«· 
' hoog a in dubbele bodea. 
B~. 1 t-Berlijn, nr. 2 aede~ 
'0-9- 8-10-1973• Zij zijn 
allen Ooet-Berlijn gekoaen. 

Zie mutatie 31-10-1973 te 12.30 uur. 
Br sal nog worden nase&&an of de in bovengenoemde mutatie 
voonomende deselfde peraooa ia ale welke in Weet-
Berlijn ie seazreateer4. ~ 

• 


