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journaal berichtgeving
terrorisme

Aan de Procureurs-Generaal, f gd Directeuren van Politie;
de Officieren van Justitie, Hoofden van Arondissementsparketten;
de Korpschefs van ~emeentepol itie;
de Algemeen Inspecteur van het Korps Rijkspolitie;
de Districtscommandanten der Rijks poli tie;
de Staf van de Koninklijke n~rec haussee;
de Commandant van de Dienat Luchtvaart van het Korps Rijkspolitie,
het Hoofd van de afdeling Douane, Ministerie van Financiën.
Hierbij heb ik de eer U het " Journaal beric~tgeving terrorisme"
over de maand augustus 1974 te doen toekomen.
Het Hoofd van de Centrale
Recherche Informatiedienst,

~M. B~dewijn

C\~ I 'fb iJJ
Ó 1 5 OKT. 1974
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DATUM

05-08-74

OMSCHRIJVING

Bericht is ontvangen dat op het ogenblik in Europa zou rondreizen als oo6rdinator van een team van de P.F.L,P.:

VLK 574
Dit team zal vermoedelijk Europese paspoorten gaan gebruiken
om IsraUl binnen te komen.
Tevens is bericht ontvangen dat 2 leden van het Democratisch
Volksfront voor de Bevrijding van Palestina,( de P.D.F,L,P,)
zich op bet ogenblik in Europa bevinden met als opdracht bet
kapen van een vliegtuig, Het betreft de uit Thailand afkomstige moslims genaamd•
VLK 575

j

VLK 576

c~jaar oud, houder van ee
paspoort
so
visumJ signalement& 1,60m,,
fors gebouwd, vollemaansgezicht, kort bruin haar, bruine ogen, Spreekt eveneens Arabisch, Engels, Frans en Thai,

06-08-74
10.30 uur
VLK 597

Bekend is geworden dat op 26-07-74 te Orly/Parijs een Japanner is aangehouden, genaamd:
geboren
te Kyoto, in bezit van een
paspoort nr
gegeven op 09-11-73, 'n een
geboorte
evene ~ paspo
op dezelfde
afgagedatum ~te KYoto, paspoortnummer
in bet
ven op }1-05-74. De foto in dit laatste pas
geheel niet op de aangehoudene,
4lllllt was in het bezit van een koffer met dubbele bodem,
waarin zich drie valse paspoorten en een bedrag van 10,000
valse dollars.(Hij was ook in het bezit van in het Japans
gestelde brieven, waaruit bleek dat hij banden onderhield
met Palestijnse terreurorganisaties en het Japanse "Rode Leger",
Deze aangehouden Japanner zou contacten moeten leggen met ee
vooralsnog onbekende student in Amsterdam om daar wapens op
te slaan,
Doel van zijn missie: Aanslagen in Frankrijk, West-Duitsland
en Nederland op Japanse objecten.

07-08-74
09,30 uur

Blijkens een op een Arabier gevonden bulletin bestaat de mogelijkheid dat een Belgisch vliegtuig zal worden gekaapt.
In dit verband wordt de aandacht gevestigd op:
geb, (mogelijk ) te Cairo' en:
geb, ~ te Haifa,
Beiden zijn van Libanese nationaliteit.

bevonden

VLK 577
VLK 578

07-08-74
11,45 uur

Repro .174/
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Persbericht '"Haagse CoUrant" dd. 06-08-74:
"Gevangen Palestijn weigert operatie"
Den Haag - De Palestijnse vliegtuigkaper ........... moet aan
een blindendarmontsteking worden geoperee~ igert de
ze ingreep in Nederland te ondergaan. HU wil alleen in een

BLAD : 2
MAAND:
DOSSIER

6.639/27

DATUM

tue

74

OMSCHRIHIING

vervolg

Arabisch land geopereerd worden. 4llllt meent dat Nede~land
hem vijandig gezind is en vertrouwt niet op een goede afloop
van de operatie.
Zijn advocaat, Mr. P. Heidinga, overlegt met het ministerie
van Justitie of de operatie in een Arabisch land mag worden
uitgevoerd.
De Actiegroep "Rode Hulp., heeft minieter van Agt gevraagd het
verzoek in te willigen en begrip te tonen voor het wantrouwen
dat ............ heeft ten aanzien van een medisch in~ijpen in
een hem vijandig gezind land.
De brief van "Rode Hulp" besluits "een eventuele dood van deze Palestijn als gevolg van een verlaat medisch ingrijpen · zal
belangrijke politieke gevolgen hebben. De Palestijnse jeugdbewegingen zullen zijn dood niet ongestraft laten"

08-08-74
10,00 uur

De volgende personen worden gezocht wegens subversieve activiteiten in ItaliU:

VLK 579
VLK 580
VLK 531

-e

geb.
geb, geb, -

Perugia/ItalHir
te Perugia r
te Rome;

TLK 582

VLK 583

VLK 584

Repro .174/

welke een criminele organisatie heeft opgericht die zich ten
doel stelt aanslagen te plegen op publieke gelegenheden en
hooggeplaatste staatspersonen te elimine~els gewelddadige acties. Dergelijke aanslagen heeft ........, gepleegd in
de jaren '72 en 73.
geb.te Codigoro/Italil!.
ordt gezocht voor illegaal wapen- Jen explo
geb. te Falata/Italiö, welke 8 bomeegd heeft op treinen in Italiti,

12-08-74
11,00

De Bank van Lugano te Zwitserland heeft een dreigbrief uit
Milaan ontvangen, waarin een bedrag van 100.000 dollar geBist
werd. Dit bedrag zou op rekening van een Libanees genaamdl

VLK 438

geb.en wel ten name van de "kinder.en van Palestina", op de ''Banca Názionale LavorB te Rome. Indien dit bedrag niet zal worden gestort, zal het gebouw van de Bank van Lugano in Zwitser
land worden opgeblazen,
Het geld is niet betaald; er heeft geen explosie plaatsgehad,
terwijl de gestelde termijn, nl. de maand juli, overschreden
heeft, zo is bij een onderzoek gebleken
Amsterdam, waar hij echter lang niet geweest is

BLAD : 3
MAAND: Augustus 74
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13-08-74
11,45 uur
VLK 585

OMSCHRIHIING

!ekend is geworden datz
het bezit van een Caop 21-08-70J

a~gegeven

ogenr

VLK 591

6.639/27

tlllt te Gaza, houder van
afgegeven te !eyrouth dd,
spreekt Engels en Duits,

14-08-74

12,15 uur
VLK 586

VLK 587
eveneens wegens het plegen van meerdere bomaanslagen, onder
meer op treinen in ItaliU,
16-08-74

10. 20 uur

VLK 588

19-08-74
17.15 uur

7.217/1639

s~nt rond te reizen op een vervalst
!ahreini-~ort, nr ~ met achter dit getal in arabiaoh

achriftz ..... (wat te beschrijven is metz een gespiegelde ' '
een punt, een omgeke erde V en een nul,) Het paspoort staat op
naam vans
geb,
lengte 1,70 m,,beroep koopa afgegeven op 10-2-73 te !ahrein,
Houder van bovenstaand paspoort moet als terrorist beschouwd
worden.
De Turkse ambassadeur heeft verzocht extra veiligheidsmaatregelen te nemen voor Turkse vliegtuigen, speciaal Boeing 707,
richting Londen, Turkse anarchieten zouden explosieven aan
boord brengen met alle gevolgen vandien,

tllla

23-08-74

Bericht is binnengekomen dat een zekere•

VLK 589
VLK 590

oud jaar, enz
oud jaar,
van plan zouden zijn een vliegtuig te kapen van de Saoudi-Arabisohe vliegmaatsohappij.(Op 28-5-72 werd van een hotelkamer in Helsinki een paspoort gestolen van een captain van een
Jordaanse luohtvaa~naamd Alia. Het paspoort
stond op naa~van . . . . . . . . . . . . . . . )
Zie
dd
17,20 uur in journaal juli 74, betref
fende
o,s.z
Interpo
het volgende meea
"bekend is geworden dat Adnan Abid Rubbeh met anderen naar
Amsterdam zou reizen, komende vanuit Syri3, ZU zouden in Amsterdam andere leden van de terroristische organisatie 1 ''El
Sa 1 1qua" ontmoeten met de intentie een terroristiaoha aotie

10,00 uur

27-08-74
11,00 uur
VLK 571

Bepro,174/

Ben Turkse extremist

mogelijk identiek aanz
- geboren -

BLA0:4
MAAND:

DOSSIER
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vervolg

tus 74

OMSCHRIJ !IING

gebore~te Hai!a, ali&sJ~ geb, . _
~ ~ laatste is in ~ing ·aet"''ll(e
~ie gekomen in verband met overtreding van de opiumwet.

Derhalve aijn vingerafdrukken en foto's aanwezig.

6.639/48

27-08-74
14.45 uur
VLK 592

VLK 593
VLK 594

VLK 595

VLK 596

In verband me~ de ontdekking van een Japana-Palestijns netwerk zijn de volgende vier Japanners Frankrijk uitge••••n•
1). . . . . . . . . . . . . . . geb
te Osak&J man, in het besit
~ nr
gaf Stookhollil als- reisdoe
op bij uitwijzingJ
2)
Tokyo, in besit
reisdoel bij uitwijzingr Pole:
3)
Pukuoka, vrm.aw, ga! op
.......,...,.. ~vla is gearriveerd J in
gaan,
paspoort nr
4) ............., geboren
te Japan, vrouw, in besit
~ nr,
gaf Stockholm als reisdoel ~
zou in Parijs het volgende hebben verklaarda In
moeate~ zij een contactman zoeken die hen van een
huis zou voorzien, waar zij een basis zouden inrichten ter
verdere uitwerking van terroristische acties, Bij verklaarde
acties te willen ondernemen tegen een Japanse ambassadeur in
Europa welke gékidnapt zou wordena ook acties tegen filialen
van de Japanse Firma's Mitsubishi en Muribeni, met name de
vestigingen in Dusaeldorf. Gepland zou ook nog worden een ao.
tie tegen J,A,L,-vliegtuigen of kantoren,
De onder 1, 2 en 4 genoemden zijn het laatst gesignaleerd in
Aken/! .R .D.
Verder wordt nog meegedeeld dat de volgende persoon op een
vals (Japans) paspoort reista
paspoort nullilDer
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