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Aana de Procureurs-Generaal, fgd. Directeuren van Politier
de Officieren van Justitie, Hoofden van Arondissementsparketten1
de Korpschefs van Gemeentepolitiel
de Algemaan Inspecteur van het Korps Rijkepolitiel
de Districtscommandanten der Rijkepolitiel
de Staf van de Koninklijke Marechausseer
de Commandant van de Dienat Luchtvaart van het Korps Rijkepolitier
het Hoofd van de afdeling Douane, Ministerie van Financiën!
het Hoord van de Binnenlandse Veiligb~idsdienst .

Hierbij heb ik de eer U het "Journaal berichtgeving terrorisme"
over de maand januari 1975 te doen toekomen.
Als bijlage gaat hierbij een rapport omtrent de eisen vaaraan echte
Japanse paspoorten moeten voldoen, c.q. indicatoren voor het onderkennen
van valse paspoorten.

Bet Hoofd van de Centrale
Re~IDro atiedienst,

J. van Straten (plv)

BLAD: 1
MAAND: JAllll
DOSSIER

OMSCHRIHIING

DATUM

ERRATA
In het journaal van oktober 1974 staat abusievelijk vermeld•

In het kader van de sanering van de lijst VLK, is in overleg
•et de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking tot
bet volgende beslotene
VLX
VLK
VLK
VLK 8-

{

YLK 11 VLX 12 VLK 15 -

VLK 16 VLK 17 -

VLX 21 VLX 23 VLK 24 VLK 25 VLK 27 -

VLX 31 VLX 34 VLX 35 VLK 36 VLK 39 VLK 40 VLK 41 -

VLX 42 VLK 44

VLX 46 VLK 48 ...

VLK 50
B. De overblijvende signaleringen kunnen als volgt verdeeld
- worden• (van 1 t/m 50)
VLK/OVRa No. 30 -

No. 32 No. 43 -

~

a De resterende signaleringen.

------------------------------------------------------------

1/VLK/75

01.01.75
21.00

Gemeentepolitie Groningen meldt het volgende&
In het kader van een beveiligingcontrole ter gelegenheid van
het verblijf van twee Israëlische schakers in een Gronings hotel, bleek dat in hetzelfde hotel was ingeschreven•

BLAD: 2
MAAND:JANUARI 1975
DOSSIER

DATUM
VLK 348

geb. uitgesloten dat de komst van deze als tergesignaleerd staande Arabier in verband zou kunnen
taan met het verblijf van voornoemde Israëli. Ra een onderbleek het volgendes
de Arabier stond in verschillende landen bekend als een
eerlijk en goed zakenma~r
van terroristische activiteiten of sympathiën is niets kunnen blijken J
de aanleiding voor signalering als YLK was een bericht inzake de te nemen veiligheidsmaatregelen tijdens het bezoek
aan Nederland van de Roemeense president, aan de hand waarvan de VLK-signaleringen 300 t/m 350 zijn ontleend.
sloten is, in overleg met de desbetreffende diensten, de
van de nummers VLK 300 t/m 350 te laten vervallen.

p~~u.A•~•ing

9/VLK/75

dat in een parkeergelegenheid in Parijs onwerden aangetroffen. De inhoud van deze kofF....;.;:== s-3 handgranaten, "defensive", Russische makelijf

-gedeeltes van ontstekersr
-diverse stadsplattegronden van steden in de Bondsre•
publiek Duitsland (Dusseldorf, Berlijn en Aken)r
koffers-Japanse (al of niet vervalstë) paspoortenr
-Braziliaanse paspoortenr
-in het Japans gestelde documenten;
-diverse magneetbandenr
-twee valse Japanse droogstempels.
onderzoek is gebleken dat deze koffers toebehoren aan
eden van het clandestiene Japanse terroristische netwerk "Roe Arabische Leger".

15/VLK/75
18/VIiK/75

Op 13 januari 1975 te plm. 12.15 uUI vuurden twee nog niet
geidentitieeerde personen vanaf een platform, dat langs de
vliegvelden Orly-West en Orly-Zuid loopt, twee raketten af d.
m.v. bazooka's, in de richting van de op Orly-Zuid gestationnearde vliegtuigen.
Een toestel van de Joegoslavische luchtvaartmaatschappij J.A.T
werd geraakt, alsmede een gebouw, behorende bij het vliegveldemplacement. Drie personen werden daarbij gewond, waaronder de
steward van de DC-9 van de J.A.T.
Een Boeing van de Israllische luchtvaartmaatschappij El-Al,
die op het moment van de aanslag naar de startbaan taxiede,
schijnt het doel van de daders geweest te zijn.
Na de aanslag zijn de daders gevlucht in een Peugeot 504, welke gehuurd was bij de Fa. Hertz-rent-a-car in Parijs door een
legitimeerde met een Duitse identiteitskaart
een zekere
wonende
volgende:
onde
is een gefingeerd adres, ae identiteitskaart was afgegdvert op 9.7.721 dit was een vrije dag'
De kaart hoort tot een partij die op 21.11.70 werd gestolen ui·
een burgemeeaterswoning .te Kreis Giesen (Lang Göns), vermoedelijk ontvreemd door leden van de Baader-Meinhoff-bende.
Op bet platform werd een patroonbouder van Russische makelij
aangetroffeq, nr. 9627.557965, met 9 patronen. De Peugeot werd
- op -

BLAD:3

MAAND:J.A.NUARI 1975
DOSSIER

DATUM

vervolg

op 3 km. &!'stand van Orl;r teruggevonden, met daarin een automatisch pistool van Russisch fabrikaat, en een bazooka met de
volgende teohnisohe gegevensa
- cal. 40 mm. r
- totale lengte 95 om.r
-gewicht 6i kg.J
- type RPG 7 anti-tankr
- Russische makel~l
- 4 l 6 schoten per ainuutt
- effectief bereik 300 tot 500 meter.
Foto's van dit wapen zullen nog worden gepub~ceerd.
Volgens ooggetuigen z~n de daders van de Peugeot 504 overgestapt in een lichtblauwe Simca 1100, vaarvan slechts bekend ie
dat deze was voorzien van een kenteken uit het Seine-arondissement.
Signalement schutter• lengte 1.65- 1.80 m. 1 neigende tot corpulentie, droeg een blauw hemd en een rode trui, bruin middellang haar, droeg een donkerbruine regenjas, Westers type.
Signalement metgezel• Lang, mager, eveneens een Westers type
in een lange regenjas •
•
Buitenlandse Zaken, Ambassade te Damascus, bericht het volgende•
.
Vernam van medewerker Amerikaanse ambassade dat men uit Washington instructies had ontvangen navraag te doen naar de verblijfplaats van de vier Japanse terroristen van de gijzeling 1
te Den Haag, zulks naar aanleiding van berichten over mogel~e
aanslag op Amerikaanse belangan in Turkije.
Van Syrische zijde is aan de Amerikanen geantwoord dat de ter~
roristen, op hun verzoek en ift overeenstemming met door de Sy~
riirs bij de landing in Damascus verleend vrijgeleide, Syrië
ongeveer een maand geledan verlaten hebben met bestemming Libanon."
~~ Berichten zijn ontvangen dat de vier gesignaleerd zijn
in Noord-Korea.

23-01-75

Op 19 Januari 1975 te plm. 10.00 uur maakte een persoon, gewapend met een bazooka, zich klaar om te gaan schieten in de
richting van een Boeing van de Iarailieche luchtvaartmaatschappij Bl-Al op het platform van de franse luchthaven Orly.
De politie opende het vuur op de schutter, welke met zijn twee
metgazellen zich een weg baande naar het luchthavengebouw.
In de loop van het vuurgevecht hebben de terroristen drie
handgranaten gegooid, waarvan er een niet ontploft ia. Een van
de terroristen werd aan zijn rechterhand gewond.
De terroristen gingen daarop een herentoilet op de tweede etage binnen, alwaar ·~· 10 pereonen in gijzeling hielden, te vetena 5 vrouwen, 4 mannen en een kind van 5 jaar. Zij schoven
het volgende communiqué onder de deur doora
Aan de Franse autoriteiten. Wij vragen een Boeing 707 vol
brandstof en 3 bemanningsleden aan boord. Dit moet om 8 uur
in de morgen klaar etaan. Als dit vliegtuig niet op de aangegeven tijd klaarataat, brengt u bet leven van de gijselaars in gevaar, vaarvoor men u verantwoordel~k zal houden.
utie. Paleat±na is niet verdeelbaar. P.F.
Leve de vere
L.P. - Commando
"

,
I

21/VLK/75

~.,

VU/75

OMSCHRIJVING

2e aa.nalag

Orly

BLAD:4
MAAND: JANUARI
DOSSIER

DATUM

vervolg

1975

OMSCHRIJVING

Vervolgens eisten zij de komst van twee Arabische ambassadeure
Zij hebbén elk voedsel voor hen en de gijzelaars geweigerd, er.
steeds aan de oorspronkelijke eisen vastgehouden, dit ondanks
pogingen om te onderhandelen.
Om 07.45 uur (dd. 20.1.75) was de ambassadeur van Egypte gearriveerd in gezelschap van de Minister van Binnenlandse Zaken van Frankrijk, welke gezamenliJk gedaan hebben gekregen
dat de gijzelaars vrijgelaten zouden worden voordat de terroristen in het vliegtuig zouden plaatsnemen. Voor de komst
van de ambassadeur en de minister waren reeds een vrouw en
haar 5-jarig zoontje vrijgelaten.
Op de 20e januari is het tot een uitwisselingaprocedure gekomen en de terroristen zijn per Boeing 707 weggevlogen.
Bet signalement van de drie daders luidt als volgt&
A· lengte 1.70 m., atletisch postuur, kleur harena kastanjebruin op 't rode af, baarddragend, leeftijd tussen de 25
en 30 j~ar, leek veel op een Europeaan, drukte zich in het
Arabisch uit, nationaliteit Palestijn of Syriër, was in hei
bezit van een pistool, heeft de onderhandelingen gevoerd.
E. Lengte 1.85 m., tamelijk slank, halflange bruine haren, eer
volle snor, Arabisch type, gewond aan de rechterhand, vaarschijnlijk de man met de bazooka. Bij had een granaat in
zijn geopende broekzak, die hij er vaak uithaalde om mee
te dreigen.
~· Arabisch type, 25 à 30 jaar oud, sprak geen Frans, droeg
een pistoolmitrailleur en scheen de chef van het geheel te
zijn.
Zij varen in het bezit van een transistorradio en enkele stuke
bagage, waar mogelijk meer explosieven of wapens in zaten.
De gebruikte wapens&
-een bazooka van Russich fabrikaat, type RPG 2, dracht 150 m.,
-Russische granatenf
-een pistoolmitrailleurf
-een pistool van groot kaliber met een lange loop.
]ericht is ontvangen dat de ale VLK 875 gesignaleerde Japannex
e Tokio, reibijnaam , ge
op een
paspoort nummer
serie
afgegeven op 18.6.74 te Tokio,
op 22 januari 1975 de inreis tot Italii geweigerd werd, toen
betrokkene per trein vanuit Joegaslavil arriveerde in het Italiaanse statien Villa Opicina nabij Tri&st. Na de veigering
is hU weer naar Joegoslavië teruggereisd op dezelfde dag.

"40/VLK/75

De mogelijkheid mag niet worden uitgesloten dat Omura, komende uit ]eiruth met de intentie terroristische activiteiten aar
de dag te leggen, alsnog naar West-Europa zal trachten te reizen.
39/VllÁ./75

24.01. 75
18.30 uur

Door de ale VLK 428 gesignaleerde persoon genaamd•
worden de volgende volgende aliaseen gen vcrden opgenomen in het Opsporingsregister•
geb. 1950 Tripoli/Lib.,
- 2) -

BLA0:51

MAAND;JANUARI 1975
DOSSIER

DATUM

vervolg

OMSÇHAIHIING

2)

geb. 1944 te Abou Deee1

3)
Gebleken ie dat betrokkene in werkelijkheid genaamd isz
(of geboren te Haifa.
Hij ie één van de vijf Palestijnse terroristen die op 5.9.73
in Rome werden gearresteerd terzake het in het bezit hebben
van SAM 1 - raketten.
·
In ~eirut werd berioht ontvangen dat hij in januari 1975 in
Libanon een z.g. Laiseez-passer heeft aangevraagd als politieM
vluchteling. Hij heeft toen het voornemen kenbaar gemaakt om
naar Libië, Koeweit en de ~ondsrepubliek Duiteland te willen
reizen.
Gebleken is dat hij in 1970 in de B.R.D. is geveest. Sedert
de zomer van 1972 vas zijn verblijfplaats onbekend totdat hij
op 5.9.73 in Rome werd gearresteerd. Bekend is dat hij gehuwd
ie geveeet met een Duitse vrouw, welk huwelijk door achtsoheiding ontbonden werd.
Bekend is geworden dat het Japanse Ministerie van Buitenlandse
resp. ~
~ poorten van de als V
he~
. . . . . (Osaka) en
ongeldig
afgageven op 8.1.741
Dit zijnz
afgegeven op 3.12.111 hetwelk
te
ben verloren, waarop haar
door de Japanse ambassade een nieuw werd verstrekt
op 17.6.741 (ook ongeldig verklaard.)

6.639/70

26.01.75

Bericht ontvangen van Interpol Kathmandu (Nepal} dat met acties van terroristische aard, zoals vliegtuigkapingen en gijzelingen, rekening moet worden gehouden op 24 februari 1975, tex
gelegenheid van het in Nepal te houden kroningsfeest.

6.630/270

30.01.75

De namen van de daders van de vliegtuigkaping op 21.11.7 4
(Dubai/Tunie), tijdens welke gelegenheid de Nederlandse LB~~ beide in Scheveningen gedetineerae kapers en
tllllllllkYijtraakte, luiden als volgt1

...
:Y:LK 200
VLK 201
VLK 202
VLK 20~
62/VLK/75

30.01.75
(al-

VLK 208

~b. - te Aseiut,

VLK 907
echtgenote van
terroristen. Blijkens een
te Damascus is dit paspoort

gebruikt wordt door
de Kuwaiti ambaàaade

BLA0:6
~AAND: JANUARI

DOSSIER

DATUM

vervolg

OMSCHRIHIING

Een Kuwei ti-pu poort met nummer ~ geldig tot 18 .11 ·. 75
(mogelijk een diplomatiek paspoo~Óp naam vans

zou ook gebruikt worden door terroristen.

-o-0-0-0-0-o-

B1jl&gea Rapport m.b.t. Japanse paspoorten.

1975
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INFORMATIE M.B.T. JAPANSE PASPOORTEN

.·.

I. Onderlinge verschillen tussen de series;

1•
a)
b)
c)
d)

Paspoorten uit de !-serie:
geldigheidsduur: vanaf de dag van afgifte tot terugkeer in Japan;
geldig voor door het Ministerie van Buitenlandse Zaken aangegeven
landen. (dit kan worden aangevuld door de buitenlandse vertegenwoordigingen)
Paspoorten uit de E-serie worden sinds 25 januari 1975 niet meer
uitgegeven. (Er zij wel op gelet dat een paspoort uit de E-serie
nog wel geldig is, mits de houder niet teruggekeerd is in Japan)
Pasp6orten uit de E- of PE-serie zijn voorzien van een gouden band
aan de voorzijde op het kaft, (zie foto 5)

l·

Paspoorten uit de j!-seriet
a) de letter P geeft aan dat het paspoort is uitgegeven door een "Prefectural Government".
b) FE-paspoorten worden afgewerkt volgens een mechanisch proces.
c) voor de rest is een PE-paspoort identiek aan die uit de E-serie.

2•

Paspoorten uit de ~-serie&
a) De "M" staat voor "Multiple", hetgeen inhoudt dat dit paspoort geldig is voor meerdere reizen, in tegenstelling tot de E of FE-paspoorten, die slechts eenmaal te gebruiken zijn.
b ) de geldigheidsduur bedraagt vijf jaar.
0 ) tegenwoordig (vanaf 25 januari 1975) geldig voor 11 &11 countries and
areas except north vietnam"
Noot& Indien in Japanse paspoorten als aanduidingen voor de landen
waarvoor zij geldig zijn de volgende namen worden gevonden:
china
i.p.v. voor 29-9-72: mainland of china;
na
29-9-72: people's republic of china;
east-germany
i.p.v. voor 15-5-73: east germany;
na
15-5-73• german demoeratic republic;
north vietnam i.p.v. voor 21-9-73: north vietnamJ
na
21-9-73: democratie republic of vietnam;
t u,s,a.;
united statee i.p.v.
arilanka
i.p.v.
sri lankaJ
west germany
t faderal republic of west germany;
i.p.v.
i.p.v.
bolland
netherlands,
dan zijn deze paspoorten vervalst. (constatering van een dezer afwijkingen is voldoende om vast te stellen dat het een vervalsing betreft)
d) Paspoorten uit de ME-serie zijn gedeeltelijk afgewerkt door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en gedeeltelijk door een "Prefectural Goyernment", hetgeen inhoudt dat deze paspoorten· niet lange mechanische weg
zijn afgewerkt.

!

Paspoorten uit de ~-serie:
a) de letters HME geven aan dat het paspoort in Tokio is afgegeven.

Bepro .17 4/ 5SC·

- b) -

b) Paspoorten met serieletters BME worden niet meer uitgegeven sinds
25 januari 1975.
c) Voor de rest zijn paspoorten uit de HME-serie identiek aan de MEserie.

2·

Paspoorten uit de PME-series
de afwerking en uitgave geschiedt door een "Prefeotural Government"
zij worden geheel langs mechanische weg afgewerkt.
c) PME paspoorten zijn verder identiek aan de ME-paspoorten.

~~

!•

Paspoorten uit de ~-serie:
a) worden uitgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de
Japanse consulaten en ambassades in het buitenland.
b ) zij dienen ter vervanging van een zoekgeraakt paspoort.
0 ) aan de binnenzijde van het paspoort staat een stempel van de autoriteit die het paspoort uitgeeft, met daarin met de hand ingevuld het
nummer en serie van het zoekgeraakte paspoort .
d) geldigheidsduur en landen waarvoor geldig moeten equivalent zijn aan
datgene wat vermeld stond in het zoekgeraakte paspoort.

l•

Watermerken:
a) op iedere pagina van een echt Japans paspoort staat een watermerk in
de vorm van een gestileerde kersebloesem.
b) Op de eerste pagina is een extra groot watermerk aangebracht (zie
foto 13.)

II. Indicatoren voor het onderkennen van valse paspoorten als zodanig
aan de hand van precedenten.

!• Kenmerken van paspoorten die aangetroffen zijn op het Israëlische vliegveld LOD te Tel-Aviv na de aanslag op 30 mei 1972:
1.

!!f.!t

a) zacht oppervlak
- minder zacht oppervlak
b ) matglanzend
- hoogglanzend
o) karakters en stijlfiguren - karakters en stijlfiguren zijn naar
staan in het midden
rechts verschoven
d) off-set-achtige druk aan - stencilachtige druk aan binnenzijde
binnenzijde kaft
van het kaft
2. Bladzijden:
a) gedrukte letters zijn
- gedrukte letters zijn niet duidelijk
duidelijk begrensd
begrensd (zie foto 1)
(zie foto 2)
b ) geen inktstippen
- wel inktstippen
0 ) onder ultraviolet licht vertonen de valse paspoorten een duidelijk
kleurverschil met de echte.

~·

paspoorten die in het bez ~ apanse terrorist
in werkelijkheid gehetentlllllllllllll bij zijn arrestatie op 27 juli 1974 op het Franse vliegveld.Orlys
1) Bij de valse paspoorten was de gekleurde, gestileerde chrysant niet
aanwezig (zie foto 9 en 10)
2) bij ve~g van een echt Japans paspoort en het valse paspoort
nummer4lllllllla komen de volgende punten naar voren&
a) het rode stempel van het Japanse Ministerie van Buitenlandse Zaken
staat op zijn kop (zie foto 10 en 11)
b) de letters op pagina 1 die het woord ••PASSPORT" vormen, zijn van een
ander lettertype dan die van het echte paspoort. (zie foto 12 en 13).

c) De letters en cijfers van het serienummer en paspoortnummer verschillen ale volgtl
~

!2!!!
-

-

-

Bij de aanduiding "No." ia de
punt die n~ de o volgt, te
herkennen ala een vierkant.
De letters die de aanduiding
No vormen, z~jn overal even
dik.
Bij een getal van 6 cijfers
bedraagt de totale lengte van
het pasp.nr. 19,5 mm.

-

-

-

De cijfers hebben een constante breedte, incl. de 1.

Bij de aanduiding "No." ie de punt
als rond te herkennen
(zie foto 3 en 4)
De letters verschillen in dikte,
m.n. aan het begin en eind.
Bij een getal van 6 cijfers bedraagt de totale lengte van het
paspoortnummer 18,5 ma.
(zie foto 3 en 4)
De cijfers hebben geen constante
breedte, m.n. de 1.
(zie foto 3 en 4)

d) Op pagina 2 komen de volgende verschillen naar vorena

ECHT
De persoonsgegevens zijn in
dunne letters weergegeven.
De rechthoek waarin deze pereoonsgegevene staan ingevuld,
heeft een lengte van 141 mm1
heeft een hoogte van 61 mm.
(zie foto 14 en 15)

~

De persoonsgegevens zijn
letters weergegeven.
De rechthoek waarin deze
gegevens staan ingevuld,
heeft een lengte van 144
heeft een hoogte van 62
(zie foto 14 en 15)

-o-0-0-0-0-o-

in dikke
persoons-

mm.1
mm.

FOTO 1 1

Vergroting van het valse paspoort, bladzijde 1

FOTO 21

Vergroting van het eohte paapoort, bladzijde 1

\

l

\

No.
FOTO

~~

Vergröting van de tekst op bladzijde 1 van het

!!!!!

paBpöort

FOTO 4: Vergröting van de tekst op bladzijde 1 van het echte paspoort

gouden band op voorzijde paspoort uit
de E-serie
- ongelijkmatige druk van gestileerde
chrysant en letters

FOTO 5 (ECHT)
FOTO 6 (VALS)

voorzijde paspoort
uit de ME-serie
(vals) -

ilJe

(Stempel in een paspoort
uit de FME-serie)

.~

Foto nr
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