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journaal berichtgeving
terrorisme

Aan: de Procureurs-Generaal, fgd. Directeuren van Politie;
de Officieren ~an Justitie, Hoofden van ArondisaementsparkettenJ
de Korpschefs van Gemeentepolitiel
de Algemeen Inspecteur van het Korps Rijks politie!
de Districtscommandanten der Rijkspol iti e ;
de Staf der Koninklijke Marechaussee!
de Commandant van de Dienst Luchtvaart van het Korps Rijkepolitiel
het Hoofd van de afdeling Douane, Minis terie van Financiën!
het Hoofd van de Binnenlandse Ve i ligheidsdienst, Ministerie van
Binnenlandse Zaken.

Hierbij heb ik de eer U het "Journaal berichtgeving terrorisme"
over de maand december 1974 te doen toekomen.
Het Hoofd
Re eh~
J. van Straten plv.
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h.623/171

DATUM

02.12.74

OMSCHRIHIING

Melding Rijkspolitie Schiphol:
Te plm. 17.00 uur werd door een employé van Fokker nab~ een
kerosine-opslagplaats in Schiphol-Oost een rode Ford Escort
gesignaleerd, welke daar op verdachte wijze rondreed.
De p~rsonenauto was voorzien van een Duits kenteken tllllllllt
hetwelk bij navraag op naam bleek te staan van de Amerikaanse
staatsburger:

Persbericht "De Telegraaf":
Tunesië levert kapers uit aan Palestijnen.
Cairo - donderdag: Tunesië zal de vier vliegtuigkapers die
twee weken geleden de geruchtmakende kaping van een Britse
VC-10 naar Tunis uitvoerden en een Westduitse passagier in
koelen bloede vermoordden, uitleveren aan de P.L.O.
Dit werd gisteren bekend gemaakt door betrouwbare bronnen in
Cairo. De vier kapers zullen door de P.L.O. worden berecht.
7.229/507

11.12.74
VLK 889

Bekend is geworden dat
~ geboren
~ Fransen

Bucbau Vurtenberg/BRD,
wonende te Parijs, tllllt
beroep lerares;

op 20.12.74 door de Israëlische autoriteiten op vrije voeten
gesteld is, tezamen met de Marokkaanse:
geboren ~e CasablancaJ Marokkaanse
nationaliteit, in het bezit van een Frans paspoort; (zie foto)
Zij werden gearresteerd terwijl zij trachtten Israël binnen te
komen met valse paspoorten. In hun bagage werd kleding gevonden welke geïmpregneerd bleek te zijn met explosieven. Bij bun
arrestatie waren zlj in gezelschap van:

6.630/304

17.12.74
15.20 uur

geboren tllllllllitte Casablanca; Marokkaanse nationaliteit, in het bezit van een Frans
paspoort (zie foto);
die reeds op 2 april 1974 vrij werd gelaten.
de
heeft in het verleden o.m. deel gehad aan de
Guli-raffinaderijen te Rotterdam.
~nterpol Kopenhagen geeft het volgende bericht door:
On 16.12.74 a Danish Shipping company received a tt~eatening
letter from an organisation named CAPAC (Combined Actions of
Piece pioneers for the Application of the atlantic Charter) te
the effect that the shipping company has to pay I 300.000.to the Danish Red Cross or to F.A.Q. Vorld Food Campaign/Rome,
not later than 18.12.1974.
If the company has not oonfirmed to pay the amount at 1'2.00
hrs, 18.12.74, saveral veesels from the company will be ~ blown
up by use of limpet mines on 18.12.74 between 18.00 and 24.00
hrs. The name of the shipping company is Fa. A.P. Müller.
Door de Rijkspolitie te Water en de Rivierpolitie werden de
nodige maatregelen getroffen. Tot op heden is geen actie van
de "CAPAC" gebleken.
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18.12.74
17 .oo uur
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In het Libanese dagblad "L'Orient - Le Jour" van
verscheen het volgende artikel:

15.~2.74

Un an de prison a des hijackers.
La cour criminalle du Mont-Liban, presidée par
4llllllt a rendu hier son arret dans l'affaire de
tive de datournement d'un avion .d'e la K.L.M.
Dont les auteurs avaient eté arretés a l'aib le 14 mars 1974 alors qu'ils se preparaient a monter a bord de l'avion
pour perpetuer leur forfait.
La cour a condammé a un an de prison les accuses:
VLK 544
VLK 545
VLK 546
VLK 547
VLK 548

(fautes de preuves a son encontre)
mois de prison a:

VLK 543
qui travaillait peur la K."L.I't. et qui avait tenté, avant
d'etre arreté, d'embarquer a bord de l'appareil des armes,
des munitions et des explosifs qui devaient servir aux hijackers a perpetrer leur coup.
20.12.74
10.00 uur

20.12.74
18.30 uur

VLK 891
VLK 892
VLK 893

VLK 894

Uit betrouwbare bron werd vernomen, da~ twee Japanners van
ca. 18-21 jaar in begin december in een P.F.L.P.-kamp in de
Libanon een spoedtraining ontvangen zouden hebben in de volgende onderwerpen: a) het impregnerr-n van winterkleding met
explosieven;
b) het scnieten met diverse types pistolen;
c) Het uit elkaar nemen en in elkaar ze~
ten en tet g~ bruik van de UZI pistoolmitrailleur.
Uit verscheidene bronnen afkomstige berichten zouden een indicatie kunnen vormen van verhoogde activiteiten onder de
Palestijnse c.q. Arabische terroristen, die mogelijk in de
nabije toekomst tot acties zouden kunnen leiden.
In verban~ hiermee wordt de aandacht gevestigd op de volgende personen:
geb. tlllllltte Tulkarm, Jordaans
geven op 27.11.72J
geb. te Tulkarm,
geg. 28.7. 70 J
• ~e Tulkarm, i.b.v.
afgegeven 1971J
geb .. . (laatst gesignaleerd reiver, in gezelschap van vrouw en kin-

- 3 -

3
MAAND: DEC 74
BLAD·

DOSSIER

vervolg

DATUM

VLK 895
VLK 896

21.12.74
20.00 uur

OMSCHRIHIING

geb. -

te HebronJ

geb. Vernomen werd dat er plannen bestaan een Brits vliegtuig of
een.toestel van een andere maatschappij te kapen waarin
zich een groot aantal passagiers zouden bevinden. Het gekaapte toestel zou naar Aden gevlogen moeten worden •
Doel van deze actie is de Britse regering te dwingen druk
uit te oefenen op de regering van Oman om een aantal gevangen verzetsstrijders van het "Volksfront voor de bevrijding
van Oman" vrij te laten.
Noot: Deze organisatie wordt gesponsord door Iran en heeft
een Marxistische grondslag. De organisatie is tot op
heden alleen in eigen land opgetreden.

