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!ijzondere Zaken

journaal berichtgeving
terrorisme

Aan: de Procureurs-Generaal, fgd. Directeuren van Politiel
de Officieren van Justitie, Hoofden van Arondissementsparkettenf
de Korpschefs van Gemeentepolitie;
de Algemeen Inspecteur van het Korps Rijkepolitiel
de Districtscommandanten der Rijkspolitie,
de Staf der Koninklijke Marechaussee,
de Commandant van de Dienst Luchtvaart van het Korps Rijkepolitiel
het Hoofd van de afdeling Douane, Miniaterie van Financi8n.

Hierbij heb ik de eer U het "Journaal berichtgeving terrorisme"
over de maand november 1974 te doen toekomen.
Het Hoofd van de Centrale
\,Recherche Informatiedienst,

v--......_

, J.A.M. Boudewijn

\
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BLAD: 1
MAAND:

DOSSIER

6.639/57

.

DATUM

04.11.74
16.00 uur
VLK 882

VLK 883

VLK 884

VLK 885

NOV 74

OMSCHRIJ Yl NG

Bekend is geworden dat de volgende Ira.

~s:

(of ' Vlk 882X), ~
van een Iraaks paspoort, nr. tiiiiiiiiiiJ
22.6.73, geldig tot 22.6.751
veröindingen zou onderhouden met de P.F.L.P., hij zou de leider zijn van een groep Arabieren die van plan zoudf a zijn in
Europa een vliegtuig aan te vallen. Plaats en dat\..JJ van deze
actie zijn onbekend.
Genoemde tlllllllltstaat in contact met de volgende personen:
welke in het bezit is van een Irakees
afgegeven op 23.7.74.
) , of z
883X)
paspoort, nummer

in bezit van p::ispoort nummer 21.10.74•
{885X), of:

).

Bovenstaande paspoortnummers zijn verdeeld in een gedrukt
gedeelte {voor de streep) en een met de hand geschreven gedeelte {na de streep).
Deze drie Irakezen z~n op 6.11.74 vanuit Madrid naar Parijs
gereisd per Air Francs vluchtnr.510. Hun huidige verblijfplaats is onbekend.
15.11.74
17.15 uur
VLK 886

VLK 887

20.11.74
09.30 uur
27.11.74
16.00 uur
VLK 888

De volgende personen reieden op 10.11.74 naar een onbekend
Europees land met het doel een terroristische actie te ondernemen tijdens het V.N.-debat over Palestina:
geb. te Bagdad, beroep student, in
van paspoort nummer ~ afgegeven op 16.
Damascus, lengte 1.61 ~aar, donkere ogen1
eveneens student
geb.
afgegeven te
ort nummer
m., hazelnootSignalement~
haar.
Beiden reisden op hun eigen namen. Zij behoren tot de z.g.
Arab Liberation Front, een door Irak gapsonsorde verzetsbeweging.
Bericht is ontvangen dat de in mutatie 4.11.74 genoemde
.......... op 10.11.74 van Madrid naar Stuttgart is gevlogen.
Op 16.11.74 vervoegde zich bij een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland:
geb. te Mohammed ia Mostanagem in
van paspoortnummer
afgegeven
te Bonn(:S.R.D.),
met een verhaal over aanstaande terroristische acties in
Nederland, welke omstreeks Kerstmis zouden plaatsvinden. Hij
-was-

BLAD: 2
MAAND:

DOSSIER

DATUM

vervolg

NOV

OMSCHRIHIING

was naar eigen zeggen in het bezit van de P.F.L.Prplannen.
Deze plannen zou hij slechts dan onthullen, indien hem be,
paalde toezeggingen zouden worden gedaan, zoals een werkvergunning in de Bondsrepubliek Duitsland en een geldsbedrag.
Bij onderzoek bleek ACEM de B.R.D. uitgewezen te zijn in verband met een veroordeling wegens helerij.
ACEM staat bekend als inlichtingenzwendelaar; in .het verleden heeft h~ al meer van dit soort transacties getracht op
te zetten. Er is verder niet op zijn verhalen ingegaan.

28.11.74
10.30 uur

Een Nederlandse ambassade heeft de volgende dreigbrief ontvangen~

"Warning to all U.N.-diplomatic Corps and your wife and
children. If you are ene of the 105 nazi-governments
that invited the Arafat-butcher-brigade, make sure your
life-insurance policies are current"
Het epistel was getekend metz "The brathers and sisters of
the young Ma-alot-cadavers u.
Links o~deraan de (gestencilde) brief was een davidsster getekend, rechtsonder een gebalde vuist.

6.639/6;
I

29.11.74
15.00 uur

Interpol Tokio bericht het volgende over de reeds als Vlk nr.
875 gesignaleerde:

VLK 875

geb . ........ , signalementz Lengte 1.65 m.,
normaar-po6tuur, ovaal gezicht (zie foto),
vingerafdrukken aanwezig.
Betrokkene wordt momenteel gezocht terzake valsheid in geschrifteJ op 13.6.74 verkreeg betrokkene twee vervalste paspoorten, te weten;

VLK 826

geb. -

adres:

reeds gesignaleerd
Op 17 oktober 1969 gooide OMURA een bom van eigen fabrikaat
naar het 11 Kyoto Regional Public Securety Investigation BureaU'
Een arrestatiebevel werd op 1.11.74 afgegeven door de Kyoto
District Court.

