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Journaal berichtgeving
terrorisme

Aan de Procureurs-Generaal, fgd Directeuren van PolitieJ
de Officieren van Justitie, Roofden van de Arrondiaeementsparkettenl
de Korpschefs van gemeentepolitie,
de Algemeen Inspecteur van het Korps Rijkepolitier
de Districtscommandanten der nijkspolitiel
de Staf van de Koninklijke Marechausseef
het Hoofd van de afdeling Douane, Ministerie van Financiän1
de Commandant van de Dienat Luchtvaart van het Korps Rijkspolitie.

Hierbij heb ik de eer U het "Journaal berichtgeving terrorisme"
te doen toekomen over de maand december 1973.
Het hoofd van de Centrale
Reoherche Informatiedienst,
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:>SS IER

OMSCHRIJVING

DATUM

3-12-1973

Zie mutatie 19-11-1973.
De in deze mutatie genoeade vermelding'welke was overgenomen van een persbericht ( Telegraaf ) dat de 7 terroristen welke op Nicosia gevangen zitten zouden zijn
vrijgelaten ia naar alle waarschijnlijkheid onjuist.
De in bovesvermelde mutatie genoemde personen zijn wel
VLK/OVR gesignaleerd.

4-12-197.3

Foto's ontvangen van Duitsland, betreftende drie terroristen•

VLK 464
VLK 465

Deze personen werden ve
op een
Israelisch vliegtuig op het vliegveld van MUnchen op

17-2-1970.
6-12-1973
14.10 uur

Volgende beticht ontvangena
GULF OIL ( gevestigd te Schiedam ) heeft telefonisch
aan de politie te Schiedam doorgegeven, dat het complex van GULP OIL •a-morgens om ongeveer 11.00 uur
was gefilmd door mannen ( gedurende + 8 min. ).
Daarna zijn de mannen vertrokken in ëen blauwe Marcedes met Belgisch kenteken AFX-475.
Er is reeds onderzoek ingesteld.
l

VLK 470

VLK

471

10-12-1973
15.15 uur

Volgende bericht ontvangena
De volgende Palestijnse terroristen zijn waarschijnlijk
op weg naar Europa. Ze zouden Beirut op 9-12-1973 verlaten hebben met bestemming Athene.
Het betreft:

13-12-1973
17.00 uur

Een kopie ontvangen van BuZa uit Beirut met volgende
bericht a
Daar de conferenties in Algiers in September jl. gepaard gingen met terroristische acties is het raadzaam
om in verband met de komende Gen~ve-conferentie extra
waakzaamheid in acht te nemen.

14-12-1973
15.15 uur

Volgende bericht ontvangena
Het volgende paspoort wordt mogelijk gebruikt door
Palestijnse terroristen•
Brits paspoort
op 10-3-1973 ten name
terrorist reist vermoedelijk in Europa
oa. 30 jaar oud
dan 1.
m , blauwe ogen, blonA
haar, geset postuur.
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De volgende terroristen z.euden op het ogenblik in
training zijn en zullen mogelijk in Europa worden
ingezet voor terroristische aotiesa
VLK 472

VLK 473
VLK 474
VLK 475

17-12-1973
12.30 uur
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De greep zou bestaan uit di volgende pe raonena
• ··
kort bruin- hà·ár, 1. 65..'"1'lang, honingte gelaatskleur, trekt m1t reohterbeen.
1.70 m lang, slank
,
e ogen •
. . . . . . . . . . . . . . . lichte huidskleur, 1.82 m lang, kort
~ ovaal ge zicht, mist twee linker boventanden.
Vrouw ca. 25 jaar, 1.70 m lang, haar tot op de heupen,
groene ogen, slank postuur, lange nagels. Heeft op de
rug van de linkerhand een diagonaal blauw gekleurd littek en. Draagt een glanzend zilveren polshorloge aan de
r eehter arm.

VLK 476

VLK 477
TLK 478

17-12-1973
13.30 uur

Te Rome is een vliegtuig van de Lufthansa gekaapt.
De kapers werden in de hal ontdekt bij het passeren van
de douane door een metaaldetector. Ze haalden wapens te
voorschijn en baanden zich achietend een weg naar het
pla~f~m • •Een :Bo,.iag 7.Gt7~v.14tn. de. E~.n-.Am '~t:&J:.d ~.uw.-. brand• bommen bestookt waar na de kapera in het Lufthansa-toa~stel vertrokken.
·~
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18-12-197~

16.00 uur

19-12-1973
11.00 uur

;
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Zie mutatie 27-11-1973 te 14.~~ "<"~
Meegedeeld wordt dat bij de haven van Antwerpen de
volgende drie personenauto's zijn aangetrotfens
Keroedeaa MP-15-94
Fiat 125a 80-92-FP
Peugeot 1 05-93- FZ
:Bij evaluatie van ontvangen berichten over DAOU ie besloten de sign. VLK in te trekkenjop grond van criminele
anteoeden~•( baakroor ) blijft sign. OVR gehandhaafd.
Rijkspolitie van luchthaven Schiphol heeft inlichtingen
bekomen dat opnieuw een tegen de burgerluchtvaart gerichte actie van terroris ~e~
oi!fJ"o~JJ:e_Q.,;,s-::
De terroris t en zouden via Y i{gvel· van Madrid naar
hun doel reizen.

,,I

BLAD : ~
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OMSCHRIJVING

DATUM

>OSS IER

Vernomen ~s dat ~ leden van de Blaak September
Organisatie reizende op vervalste Muscat paspoort
'k.,~Jl::-w~· rljli naar Brussel.
.. ~~,.y.~.,n- -~""....In ' :Brussel moeten zij met 2 persoBan contact zoeken,
.,,.
~ s!"r'"'
die ·'huftc6. aa-7 raketten zullen overhandigen ( raket~~el~ doelzoekende infra-r~d gevoelige ge~-.~~--~ veohtskop, zie mutatie 12-10-1973 ).
Dit 3-tal zal in :Belgiä zes andaa terroristen ontmoeten en met deze naar een ander Europees land reizen.
Hun leider'reist onder de naam&
deze persoon reist op een Jordaans
paspoort.

20-12-1973
19~0 uur

VLK

479

21-12·1973
10.00 uur

-

Zie mutatie 14-12-1973 te 15.15 uur.
Signalementen ontvangen van de volgende drie Arabische terroristen ( welke in Madrid zijn gesignaleerd )a

-

411111111111170 m lang, 28 l 32 jaar oud, donkerblond
kalend haar, rond gezicht, blauwe ogen, gezet
postuur, slordig gekleed, apreekt vloeiend Engels
en Frans.
Zegt zelf dat hij een Libanees is.
1.80 m lang, 28 l 32 jaar oud,
ovaal gez
, smalle heupen , zwart lichtgolvend
haar van gedekt model, zwarte volle snor,die het
midden van de bovenlip bloot laat, heeft zware
baardgroei, bruine gelaatskleur, goede tanden met
gouden vulling links beneden.
Droeg gouden kettinkje aan linkerpols.
Deze man die goed Frans sprak zou van Libische natio"
naliteit zijn.
~.70 m lang, 28 A 32 jaar oud, zwart glad
naar achter gekamd haar met de scheiding links,
bruine gelaatskleur, vol rond gezicht, bruine ogen,
spitse mond, goede tanden.
Is vermoedelijk de leider van de drie.

,

Het
wel
uur
Het
21-12-1973
10.30 uur

signalement van nr. 1, genaamd ANDRE, komt vrijovereen met het in mutatie 14-12-1973 te 15.15
gegeven signalement van . . . . . . . . . . _ _
ia mogelijk dat dit deze~.

Bericht

dat op Schiphol werd aangetroffen

plaats
tekenaar, Japans pap
geven op ,) 1-9-1973 door Japanse

fotograafgee Den Haag .
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staat iB O.R VLK gesignaleerd,
re gegevene zijn onbekend.
Ambaasadelid, dat eveneens op weg was naar Japan,
stelde sioh garant voor de man.
Bij ia derhalve doorgelaten.

21-12-197:5
15.00 uur

Bericht van BuiZa ontvangena
Van ambassade Dublin.
Deelt mee dat ambassade waarschuwing van Ierse politie
heeft ontvangen dat briefbommen en bommen in pakjes
verzonden kunnen worden.
Op 20-12-1973 werd op postkantoor uitgehold boek met
explosieven onderschept.

22-12-197:5
1:5.00 uur

Jerioht ontvangen van de volgende inhouds
De volgende personen kunnen- betrokken zijn bij een te
plegen aanslag op Israllische, Nederlandse of Amerikaanse doelen in West-Europa.
Zij maken deel uit van een organisatie die verantwoordelijk was voor o.m. a
- de schietpartij op 5-8-1973 op het vliegveld van
Athene'
• de mislukte poging met SA-7 raketten een El-Al vliegtuig neer te schieten in septe_..r 1973 te Rome~
- de kaping en achietpartij op 17-12-1973 in Rome.
Enkele kenmerken van hun tot nu toe gevolgde m.o. isr
- de benodigde wapens en explosieven worden vervoerd
hetzij door de leden van een terreurgroep met
vluchten van de Libian Arab Airlinea of Iraq Airwa7a, hetzij via diplomatieke post.
- leden van de groep kunnen vaak uren na hun aankomst in de transitruimte rondhangen alverene aan
de actie te beginnen of de wapens over te dragen.
- velen hebben documentatie op valse n1~men bij zich,
hoewel koeriers op hun eigen namen schijnen te reisen.
Eigen namen kunnen ook gebruikt worden v66r een geplande operatie.
- de wapens worden vaak overgedragen in toil etruimtea.
De mogelijkheid dat in de toekomst operaties op ~ndere
dan luchthavens uitgevoerd zullen worden mag niet worden uitgesloten.
Een deel van de volgende namen werd reeds eerder gesign!." leerd. De overigen zullen eveneens als VLK in het OR
worden opgenomen.

VLK :559

1.

1935 Derna, a l i a s . . - - •
1935 Jaffa, L~-

poort nr.
• Sign. lengte 1.68 m, gewicht 70-75
kalend grijzend haar, brildragend, geen anor.

k~ ,
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TLK 425
aar oud.
e 1.70m , gewicht 72 kg., dikke swarte
druipanor, lange bakkebaarden, dikke warkbrauwen,
donker haar, slank gebouwd, ziet er uitgeteerd uit.
VLK 480
VLK 481

vu

186

VLK 484
465
VLK 466
VLK

VLIC 487
VLIC

349

VLIC 488

---

•
Palestijn wonende te Beirut.
- - -- 30 jaar oud, a l i a s . - _ .
Sign. lenste 1.75• , gewicht 65-90 k~ee4.
6
Jordanilr.
~aleatijn 20 jaa~ oud.
-~·73m , gewicht 90 kg., tr4cht een anor
te kweken, die er echter mottig uitziet.
Palestijn, Libische reiadcoument
~-

~-

. . _ . L i b y e r , welgesteld zakenman.
Paleatijn, ia broer yan BADB, Samira.
Palestijn, ia broer van BADR, Samira.
1~ Palestijn.
1 - 1 9 4 5 Ga.aa.
Sign. lengte 1.82m , gewicht 60-65 kg., bruine ogen,
lichtbruine huidskleur.
paspoort
• • • van onbekende

VläK 356
TLK 429
TLK 489

17-1-1924.
1947 Bagdad.
Libanees reiado-

VLK 4 9 1

voor Pale-

25 jaar
7 LK .. '2 7

VLK
VLK

22 jaar oud.
cht 74 kg., lang modern
,
dikke druipsnor, ''n oogprothese die
altijd recht vooruitkijkt, vierkant ~oest~ij stalen
Seiko-horloge.

492
493

VLK 494

til

,

woonplaats Beirut.

~ manager van Construction and rransportatio·
Company ( C.A.T. Co ) in Tripoli/Libil.

BLAD:
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Hoofd Volksoomit4

498

VLK

499

Arab

geb, 1940.

495
VLK 496
VL..X 497
VLK

VLK

~ibyan

~9isdooument

VLK 500

501
VLK 502

Tripoli/LibiU.

VLK

,

voor Pale-

stijnen nr . . . . . .
VLK

503

Palestijns
C.A.T. Co Tripoli/

27-12-1973

11.30 uur

Volgende bericht•ontvangena
Naar aanleiding van persrapporten aangaande do arrestatie
in Parijo op 1~ra-1973 van een aantal Turken en Palestijnen wordt de aandacht gevestigd op het volgende:
1. de mogelijkheid mag niet uitgesloten worden geacht
dat thans ook Turken ingeschakeld ~orden bij Palestijns terroristische aotiea.
2. 7alse Cypriotische paspoorten kunnen bij deze operaties
gebruikt worden.
3. voortvluchtig is
n het bezit
geb. 1946 te
Sign. lengte 1.50m à 1.55m,
zwart haar met paardestaart,
donkere ogen.
Gewezen wordt op het feit dat zij in het verleden gesignalee
elschap van
Bellegra,
e Caracas, Venezulaans
• • • is naar alle waarso
id in het bezit van
5 kg plastia explosieven en 4 handgranaten.

28-12-1973
16.30 uur

·,·LK 504

Zie mutatie 27-12-1973 te 11.3
Bericht ontY~ngen dat gen
vermoedelijk in gezelschap is vans
alias Algerijn.

DOSSIER

DATUM

BLAD :JAARMAAND :OVERZimiT
•

OMSCHRIJVING

•

Oaderstaand volgt een overzicht van de terroristische
acties in 1973. Tevens zijn opgenomen de arrestaties
van Palestijnse terroristen welke Trijwel zeker een
terroristische actie hebben voorkoaen.
4-1-197~

».s.o.

verzond in Japan explosieve sigaretten per poet.

15-1-1973

Terroristan kaapten een Italiaans achip, varende tussen
Bari en Haifa. Te Cyprus zijn ze aangebouten èn in de
gelegenheid gesteld door te reizen naar Beirut.

24-1-1973

Bombrief onderschept te Melbourne.
De brief was gericht aan een Joodse inwoner van Sydney.

20-2-1973

Overval op Indiase ambassade te Londen door zich noemend "Zwarte December Organisatie".

28-2-1973

Te Wenen en bij de Oostenrijks-Italiaanse grena zijn

6 Palestijnse terroristen gearresteerd die Joodse emigranten wilden aanvallen.

1-3-1973

B.S.O. overvalt ambassade ven Saoudi-Arabiä te Khartoum.
Diplomaten warden gegijzeld.

2-3-1973

In New York zijn drie auto's ontdekt die door de B.s.o.
voorzien waren van bommen gemaakt van benzine, propaangas en plastic-explosief.

16-3-1973

!Wee Jordaanse Palestijnen in Frankrijk aangebouden
wegens het bezitten van 16 kg springstof.
Ze wilden een aanslag plegen op de Jordaanse ambassade
in Parijs.

10-4-197:~

Terroristen hebben het huis van de Israelische ambassadeur te Nicosia en een Israelisoh vliegtuig te Nicosia
aangeTallen met wapens en bommen.

3-5-1973

17-5-1973

28-5-197~

Tientallen Libanese · militairen en burgers zijn gedood
bij gevechten tuesen regeringstroapen en Palestijnse
terroristen in Libanon.
Terroristische aanval op hoofdbureau van politie te
Milaan waarbij commissaris van politie werd gedood.
Aanslag werd niet gepleegd door Palestijnse terroristen •

......lllllllt aangehouden

op vliegveld te Rome wegens

bezit van vuurwapens.

6-6-1973

Aantal Arabisoh·e terroristen slaagden erin in Italil
met kleine bootjes aan land te komen.
Ze hadden vuurwapens en handgranaten bij zich.

BLAD: JAARMAAND : OVERZICHT
DOSSIER

DATUM

OMSCHRIJVING

12-6-1973

In verschillende Europese landen zijn de laatste tijd
dreigbrieven ontvangen van de Paleatine People 1 s
Fighting Fund waarin geld werd geTraagd.

16-7-1973

Aanslag op El-Al kantoor in Athene.
De aanslag mislukte doordat de ~a~r tijdig werd opgemerkt. Hij gijzelde 20 personen waardoor hij vrijgeleide Terkreeg.

20-7-197"j

Kaping Boeing 747 van de Japan Airlinea na
van Schiphol.

31-7-1973

Moord te Lillehammer op
gepleegd door Ieraeliers.

vert~ek

, Marokkaan,

,,
t

2-9-1973

Overve.l te Amsterdam op "Streep Diamonde Exhibiti.on".
Een van de daders zei dat het geld bestemd was om de
Joden te bevechten.

5-9-1973

Te Rome zijn 5 Arabieren gearresteerd wegens het bezitten van raketten met infra-rood koppen.

27-9-1973

In Oostenrijk hebben 2 Arabieren in de trein nabij
Gaensdor! ( grens met Tsjeoho-Slow&kije ) een douanier
en 3 Russische emigranten gegijzeld.
Later op het vliegveld werden de gijzelaars vrijgelaten in ruil voor een vrijgeleide per vliegtuig richting Joegoslavi~.

23 -10-1973

Te West-Berlijn zijn 4 Arabieren gearresteerd wegens
het bezitten van 4 kilo zeer explosieve springstoffen.
Een Boeing 747 van KLM gekaapt, onderweg van Schiphol
naar Tokyo.
In Beirut kwamen de kapers aan boord en boven Bagdad
namen zij de macht in handen. Op 28-11-1973 hebben de
kapers zich overgegeven.

25-11-1973

Te Frankfurt is een bombrief gelxplodeerd.
Tevens zijn nog 6 andere bombrieven aldaar ontdekt.

17-12-1973

Te Rome is een vliegtuig van de Lufthansa gekaapt.
De kapers werden in de hal ontdekt bij het passeren
van de douane. Ze haalden wapens te voorschijn en ·
baanden zich schietend een weg naar het platform.
Een Boeint 707 van de PanAm werd met brandbommen bestookt waarna de kapers in het Lufthansa-toestel vertrokken.

epro 174/124'

