J.JIRIJ.

1974

=:=m==============~================:VE~LUM

CENTRALE RectERCHE INFORIIAliEDIENS'r:
•

...... .,..,

.. c ..... I

0

.
IQI,

_journaal berichtgeving .
terrorisme

•
PrM11Z'e.za-hae1'&al, fp Di1'eo'\e11Z'ea T&a hlitie1
Offieie1'ea Y&a J••titie, Hoeftea •aa A1'eatiaaeaeat•JA2kett•••
~e1'paekefa Y&a re•••atepelitieJ
.t1,..... I•••••te11Z' •aa -.t le1'J• Ki~ka,.litiet
Jiat1'i•t•••....4aatea •e1' li~k•,.litiea
~· ltat T&a te leaiakli~k• l&reoba••••••
••t aeetl ... Ie allel~ ...... , ~·t•ri• ... rtaaaetlat
te Ce..aataat •aa Ie ~t...t Laekty&&1't T&a ket le1'J• at~ta,.litie.

iaa te
te
te
4•
te

Bie1'~13

loe ik • teek•••• ket

•••r Ie .....

•~11

•Jo~l ~e1'1ohteeY~

1974.

Be:~;:

;aa •• Ceatrale
tio4ioaot,

a.~~D!o

J.

T&a

8tr&tea plT

ter1'eriaae•

BLAD:
MAAND:
DOSSIER

DATUM

een seke re1
pla. e
jaar oud, waanaa 'bekel14
na
1 i• T&a de B.s.o. te Beiroet, %oa4MoaeliJk aaakt hij gebruik T&D een Iraaki

8-4~74

VLIC 5}0

09.00 uur

VLI:

531

APJliL

OMSCHRIJVING

10.30 uur

9-4-74

1

Traact op1poriq T&D:
aeb.te llo••J sooa T&D Teaen betrokkeae 11 aaahoul1q•\•,..·
gegeTen op 21-3-74 Coer Ce reehier
T&D ia1truotie te Padua wegeae aedepliehtigheid aaa een
..bTerlieTe oraaai• atie 4ie tea doel he•tt aet geweld Ce
looiale ea eooaoaieohe orCe T&a de 1taat o~er te werpen,
door ai4del T&D eliaiaatie T&a talriJke per1oaen. liJ a&Dtreffea werlt Yersooht betrokkeae ander oaopTallea4e o\•erya~ie te hoaden . Afhaakelijk T&a Ce plaat• T&n &&Dtrettea
sal uitleTering OTerw ..en werdea.

9-4-74

Tra&«t ialiohtingen OTtr1
geb.te Bew York1 &dTooaat, wonende
nr.
, houder Canad•••
oh ook
BiJ Terbleef
4-4-74 in Aaaterdaa. Wae Tolgea•
t besit T&a
een reTolYer. Sprak Tloeiend Fr&De en Engel• aet ••• Ara'bil oh aooeat. Teraoed wordt dat hij oontaot aet Arabieohe
Terseteoranieati•• heeft et aet handelaren in T.rleYeale
aildelea. Interaatioaaal inliohtiagen geTr&&g(.

9-4-74

Inter pol Boekareet Ceelt aede dat een croep terrerietea
plan sou hebben een Tliestui• t e kapen. Groep so• \e1taaa
uit1

09.}0 uur

I ·

16-4-74

••

belltlll&e Trouw.
rMJ Joekareet aeege4eel4 dat Tolcena oase iato Ce
, 17-12-73 op La• Palaal sou siJn gesien.
• ll
· lb· l

....

Jerioht il ontT&Dgen dat de P.F, L.P. pl&BDen sou hebben oa
saatn aet Libilr• Yereohillende a&DTallen te do••• waaron4erl 1. Bet kapen T&D • • • Ylie,tuig waarbiJ ciJselaar• ,._
aaakt sullea werdea ea ei••• ge1teld. Bet gekaapte toeetel
sou naar Egfpte aoeten worden gebraoht. 2. eea seltaoordoo-udo op Tliegyeldea •• haY1n1. Bet 1• aiet uitgeeloten
lat oek aiet-irabieren aaa 4e aotiee ••llea aeeCeea.
• • • wordt oek op het .-'bruik Y&a explolieTe tleeeen.

Ge••-

16- 4-74
22-4-74
16.45 uur

sie blad 2
Jerioht i1 oatY&ngen dat o p 13-4-74 6 Arabieren seu4ea siJa
Yertrokkea Yaauit I 1taabeel aet Yluohtnr. 103 T&a Ie Boagaar•• luohtaij. Jl&leT naar Boekare at. 1' 1•~ T&Jl··A••• Arabieren warea 26 tot '0 j r oud. Hei Yeraoelen beetaat lat •U ia
Bookareat wapeaa •• ,.11 seuden ontYan,ea, waazaa siJ aaar
Duiteland en Zwitaerlanl Yer4er souden relsen
-Tenelc 'bl.,-
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S,rilr
dese laat•• i• ao.elijk i4eatiet &aal
•••· .1leppo houter S,riaoh
are·•~·· ~· ~~·•u• op 4-6-73.
Qonera~erioài

~. c•la -

4ai•

L&abue/Puf61IU7,
te Coroaol,
T~tioaalitoit •• laor••••Toetballer, op 30-5-73 op .1ruba ••• Tlio~•ic hebboa ••kaap~.
On4er be4rei,iag aet eon wapea wer4 de piloot T&a 4e Colu.biaan•• luohtT&&rtaij S1K . . dwo~en sija Tli••tuic .., 84 pa•aaciera naar .1raba te Tli••••· In .1ruba eiatea 4• tap•~•
• 200,000 •• Trijlatiac T&n COT&ne•••n ia Coluabia. Ia arwaohtiag hierYan Tloaen •U aaar Liaa/Peru, •• T&a4au aaar
Saa BalT&dor. iij koerde torur a&&r 1ruba, waar hV ••• ~·4rac T&n S 50.000 ontTi~. Hierop trok &U si~n an4oro ei•
ia en liot eea aantal paa•aciora uitatappoa. Op 1-6-73 liet
hij hot toeatol veor opatijcon. Hij liet het koera aettoa R&&r
Liaa/Poru. TerTolgena aaar •eadosa/1rBOntin11, waar allo
paaaariera konden uitatappoa. Met alle liohten co4oot4 cinc
hot toea naar Reoiatlaoial1rgontiail. HU ,.r pa• tooatoaai-.
tot ra41ooontaot aet de toren tooa hot Tl
al boT••
4e runwaT wau. Diroot aa do landi-.
kana in de Torwarrina te Tluobton.
too•tol weer opatijcon •• aaar 1aoaao
Daar liet hij op doseltde aaaior landen.
hij alaag4o eria
te Tluohton. !U werd eohtor op 7-6-73 in .1aouno1oa aanceho•4en
~'

Interpol !ookaro•t dool' ••• dat het berioht 44 9-4-74 eon
eoho ••• Tan ona berioht td 17·12-73.
Interpol Wonen 4eolto aoa aoo tat te in het berioht ,.aooato
Trouw waarathijali~k ia1
ceb. tllllltt• Stoekhola, boatater paapoort n. . .or

26-4-74
VLK

ceb -

538

26-4-74
-

Boor. Qon.Intorpol deelt ••• 4at te lo•inioaan
gobte Su.ta Doainco, op hot T
••• York 1irport op 17·5-72 •ort aaagehau4on tota hU ia ket
bosit Tan ••n TU~rwapon &&n ~oo~4 probeerde te keao&T&a ota
Tlio~ui« T&D do "Iational .11~11Doa•. Bij werd op 8-2-72 To~
oor4eeld tot 5 jaar ,.T~niaatrat.

