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================================ YERTROUWELIJk 

CENTRALE RECtERCHE INFORMATlEOIENST 

I BUREAU AlGEMINE ZAIC!N I 

...... ., . ., 
journaal berichtgeving 
terrorisme 

Aan de Procureurs-Generaal, !gd Directeuren T&n PolitieJ 
de Officieren Tan Jaatitie, Heatden T&D de Arondiaaeaentaparketten, 
de Korpschefs Tan Gemeentepolitie, 
4e Algemeen Inapeoteur Tan het Korpe Rijkepolitiel 
de Diatriotsooaaandanten der Rijkspolitie, 
de Star Tan de Koninklijke Kareoh&uaaeef 
de Coamandant T&D de Dienat LuchtTaart Tan het Korps Rijkapoli~ief 
het Hoofd T&D de &!deling Douane, Ministerie T&D Finanoiln. 

Hierbij heb ik de eer U het "Journaal beriohtgeTiDC terrorisme" 
te doen toekoaen oTer de maand juni 1974. 
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Het Hoofd van de Centrale 
Reeheroho ID!oraatiedienst, 

.A.M. Boudewijn 
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DOSSIER DATUM 

06-06-74 
09.~0 uur 

VLK 553 

VLK 554 

VLK 555 

06-06-74 
23.00 uur 

06-06-74 
15.30 uur 

08-06-74 

08-06-74 

09-06-74 
12.00 uur 

VLK 556 

VLK 529 
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MAAND: JUNI 1974 

OMSCHRIHIING 

Bekend is geworden dat de namen van de vliegtuigkapera die 
op 25-11-73 een Boeing 747 vanaf Beirouth kaapten, ala volgt 
luiden: 

alias 1 alias: 

o!r~ 

± 30 jr, aliaaa alis.s -
laatste was de leider van de groep. 

Fol.Schiedam deelt mede dat zowel door de politie als door 
de portier van Wilton-Feyenoord anonieme telefoontjes zijn 
ontvangen waarbij werd medegedeeld dat een bom T.OU ontploffen 
als de in Haarlem gedetineerde vliegtuigkapers niet zouden 
worden vrijgelaten. Er werd gaaproken in gebroken Nederlands, 
waarb~ men een Duits acoent trachtte B& te doen. De opbellar 
moet naar vermoeden niet serieus worden genomen. 

Berioht is ontvangen dat explosieven etc. mogelijk op de vol
gende manier door Palestijnen worden gesmokkeldt 

Exolosievenr worden in een koffer in grove poederTerm (onge
veer &la zand) tussen de kleding gemengd, zodat de kleding 
slechts vuil lijkt te ZijnJ 
~tekera zouden in sigaretten verborgen zijnJ 
Lc~~•n in bro~ksbandenJ 
Kleine piatelen souden met pleisters aan de binnenkant van 
de benedenarm gebonden worden, 

De Isralliaohe Ambassade deelt mee dat een groepje Arabische 
terroristen op weg is naar Europa (dan wel inmiddels is ge
arriTeerd) om er aanslagen te plegen 

Politia Venlo deelt mede dat bl~kens een mededeling van een 
tipgever 4 mannen met oosters uiterlijk de grens hebben ge
passeerd in een gele Veroedes K-E 24 met zwart dak. In deze 
auto zouden wapens worden vervoerd. De tipgever noemt als 
doel van deze mannen Mr,Bredius te Haarlem.Pol,Venlo heeft 
het nodige Terricht tot opsporing van de vier verdachten.De 
tipgever ia onbekend gebleven. Het kenteken betrof een witte 
Keroedes uit Keulen, Vol gens da Kriminal Polizei aldaar ia 
de eigenaar een te goeder naam en faam bekend staande persoor 
Het onder~oek heeft geen r esultaat opgeleverd. 

Op 08-06-74, omstreeks te 22.15 uur, namen Arabische inzit
tendan Tan een blauwe Fiat tijdens een douane-controle bij de 
grensplaats Wassarbillig/Luxemburg, plotseling de vluoht in 
de richting van de stad Luxemburg. De douaneambtena.ar heeft 
de volgende naaen van twee inzittenden genoteerdl 

b, - te Jorda.nill, hou
beroep etatisticuB, gewoond 

rasse 26. Bij zou activist van de 
hij door de B.R.D. naar Rome 

geb. tilt te Jordani~, houder Jor-

Ook werd nog vastgesteld dat bij da grenspost Stein!ord nog 



DOSSIER DATUM 

VLK 557 

:h2-o6-74 
16.45 uur 

12-06-74 
21.00 uur 
VLK 558 
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1: drie Sy:riärs Luxemburg zijn binnengekomen, komende vanuit Belgil. 

Bericht ia ontvangen dat de El-Fatah van plan is in de nabije toe
komst een "El-Al "-toestel te kapen. Eln TSll de kapers die deze 

zou uitvoeren zal spoedig vanuit Libanon naar l!.Uropa ver
trekken, waar ~ drie andere terroristen zal ontmoeten. Vermoed 

t dat een Spaans meisje de benodigde wapens zal leveren. 

t volgende si tuatie-oTerzicht is gemaa.kta 

1. Uit berichten van de laatste maanden blijkt een groot aantal 
terroristen (mogelijk tussen de 60 en 80 man) zich in EUropa te 

en zich gereed houden TOor terroristische acties. De 
instructies die zij zullen krijgen zijn &fhankelijk van het vre
desoverleg in Genève en de Palestijnse Nationale Raad; 

2. Uit een ontvangen bericht bleek dat op 15-11-73 tvee met name 
genoemde terroristen in West-Berlijn zouden verblijven, hoevel de 
Duitse autoriteiten een paar maanden later meldden op het opgage-

adres niemand te hebben aangetroffen; 

3. (Vlk nr. 529) zal naar Europa gaan om 
de aldaar verblijvende terroristen te ontmoetenJ 

4. In Wasserbillig, Luxemburg werden Tijf Arabieren gezien waar
onder minstens twee als zodanig geidentitieeerde terroristenf 

5 .. Op 11-06-74 werd vastpsteld dat 
....... -.-....... delijk identiek is 
furt een visum heeft 
de FATAH in Libanon. 

is in Nederland waargenomen en vordt onder oont~le 

het bovenstaande is een bespreking gehouden met de Gemeente
i tie Amsterdam /Haarlemmermeer ' , de Koninklijke Marechaussee, 
de Dienst Luchtvaart ~ de Rijkspolitie. 

ia saworden dat de P.F.L . P. in 1974 de volgende drie 
s uit zou voerenz 

• Actie in Singapore, die i.Dmiddel s al is ui tgevoerdl 

2. Kaping van een Jumbo-Jet van de .T .A..L.; 

3. Kaping van een El-U-toest el in KeniA. 

Gebleken is dat (VLK 362), en: 

geb. - te Beirouth, Lib.paspoort nr.
geven te Beirouth op 25-10-73 geldig tot 25-10-74, 
Benelux-visum aangevraagd hebben en dat ook hebben gekregen. 

iden gaven op de aanvraag van het Tiaum hetzelfde adres op. 
zou als manager en KAB als assistent-manager bij dezelfde fa. 

-.-~.o ....... Zij gaven beiden dezelfde fabriek in Brasaal op &ls reis
• Betrokkenen verblijven zeer vaarschijnlijk in de :Benelux; 
vas reeds bekend in verband met de vliegtuiskaping ter vrij

van de "MDnchen-moordenaa.rs", en smokkel van vapena en ex-
ieven. (zie telex nr dd. 22-06-73 en voor toto Op-

poringsblad nr. zal eveneens in het Op-
poringsregister worden opgenomen. 
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13 ... 06-74 
12.00 uur 

VLK 559 

6.164.2/154 13-06-74 
13.00 uur 

6.639139 

i.630/246 

VLK 560 
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VLK 564 
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Door de Ned. ambassade te Beirouth ie een visum voor 3 maan
den en voor meerdere reizen algegeven op 15-3-74 aanz 

geb - te :Beersheba, in 
paspoort nr - afge 

Abu Dabi/Arab Golfl op 2-4-73, geldig tot 1-4-75. 
is werk~~am bij de Albert Abel& Company uit Beirouth, die per 
soneel levert voor booreilanden. 
:Betrokkene is waarschijnlijk identiek aan: 
die mogelijk in 1972 voor de A.Abela Company 
geweest. Deze laatste wordt door een bron waarvan de betrouw 
baarbeid niet vaststaat, genoemd als een P.F.L.P.-lid in Ne
derland. Het visum ie aan betrokkene afgegeven. 

Zie mutatie op 30-3-741 
Op 10-6-74 serden in Hamburg de volgende Arabieren aangehou
denz 

geb. - te 
s op naam vanz 
deze zou FAT zijn geweest, 
IsraUlieche autoriteiten, 

geb. - te Hebront 
ei~t op naam 

(of ~· Hij was 
",."..,, ...... isch paspoort voor Pales-

tijnse vluchtelingen. Hierop kwam zijn naam voor al• tllllllt 

zou -~72 hebben leren kenDen in een FATAH· 
bureau n Eulgarije. tllllt zou toen 1e officier geweest zijn, 
nu is hij kaptoin ~ij El Fatah. De Duitse autoriteiten zullen 
tegen betrokkenen een arrestatiebevel afgeven terzake diaf
ltal, vervalsing en illegaal verblijf. 

Uit betrouwbare bron is vernomen dat de volgende personen 
onderweg zijn van Eeirouth naar Europa om een terroristische 
actie uit te voerenr 

in bezit v. Jordaans paspoortJ 

in bezit v. Jordaans paspoort 

die als VLK nr 511 

geboren ........ te Cairo, 

een visum voor Nederland.:Betrokkenen wilden op 28-06 nog op een 
vlie~ig naa.r Amsterdam stappen. ~ visa zijn geweigerd. Als 
reisdoel gaven zjJ het schip "Stuttgart" op, dat in de haven van 
Rotterdam ligt. Zij wilden daar aanmonsteren. 
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