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CENTRALE RECHERCHE INFORMATIEDIENST 

U.FORMATIECENTRALE BIJZONDERE ZAKEN 

.... 070. 114011 
Tst. 39.5/368 journaal berichtgeving 

terrorisme 

Aans De Procureurs-Generaal, ~gd. Directeuren van Politie; 
De Officieren van Justitie, Hoofden van Arondissementaparkettenr 
De Korpschefs van Gemeentepolitie; 
De Algemeen Inspecteur van het Korps Rijkspolitie; 
De Districtscommandanten der Rijkspolitie; 
De Staf van de Koninklijke Marechaussee; 
De Commandant van de Dienst Luchtvaart van het Korps Rijkspolitie; 
Het Hoofd van de afdeling Douane; Ministerie van Financiän; 
Het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. 

Hierbij heb ik de eer U het "Journaal berichtgeving terrorisme" 
over de maanden mei en juni 197.5 te doen toekomen. 
Als bijlage gaat hierbij een indicatorenlijst voor het onderken
nen van valse Chileense paspoorten. 

Het Hoofd van de Centrale 
Recherche Informatiedienst, 

\ -~ 
J~ A. M. Boudewijn • 

... 



DOSSIER DATUM 

Repro.174/ 47G 

OMSCHRIJVING 

BLAD: 1 

MAAND :MEI/JUNI 75 

In het kader van de sanering van de lijst van VLK c.q. 
VLK/OVr gesignaleerde personen, is in overleg met de 
hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking be
sloten tot de volgende mutaties in het Opsporingsre
gister: 

A. Vervallen 

201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
225 
226 
227 
228 
229 
2JO 
2J 1 
2JJ 
2J4 
235 
2J6 
237 
2J8 
2J9 
240 
241 
242 
24) 
244 
246 
248 
249 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
262 
266 



BLAD : 2 

MAAND: MEI/JUNI75 

DOSSIER DATUM OMSCHRIJVING 

vervol.g 268 

19J/VLK/7 16.05.75 

VLK 916 

269 
274· 
275 
276 
277 
278 
286 
287 
290 
292 
29 J 
294 

220 

251 
267 
271 
280 
~81 

Op een onbekende datum ~erd uit het oorlogedepot te 
Munsterlage(B.R.D.) een a antal. fle~sen mosterdgas ge
stolen. Het betreft hier het z.g. "5-LOST"-• "YPERIT"-, 
of' ••GELBKREUZ"-gas. Het is blaartre kkend met directe 
~erking op huid, lucht~egen en ogen. Het ~ds lost niet 
op in water en is z~aarder dan lucht. Het ruikt naar 
mosterd, meredich of knoflook. In vloeistofvorm is het 
gas kleurloos, in aanraking met de buitenlucht ver
kleurt het tot l.ichtbruinig. 

Bedoelde (metalen) gasflessen zijn als volgt verpakt: 

A. Houten kisten : formaat 26 x 21 x 4J cm., kleur grijs 
met gele letters. Iedere houten kist bevat 4 flessen . 
Opschrift: "Bottles, steel, 1 liter, packed in active 
charcoal, Lot-ger-nk-72-Welley 4/50"; 

B. Metalen kisten: formaat 18 x 18 x 29, kleur als bo
ven, inhoud 1 :fles, opschrift : 11 1 liter mustardgas, 
battle, steel, chemical, lot-10-msf/R-1159" 

Als neutraliserend middel vervaardigt de Fa. Laves te 
Hannover ampullen "Eshydril". 

De aandacht wordt gevestigd op de Palestijnse: 

geboren 1945 te Beit Jalla, alias: 

(=916X) of - (916X); 

Beschrijving : lengte 1.75 m.J breed, rond gezich~; lang 
donkerbruin haar; moedervlekje onder het l.inkeroog. 

Zij zou rondreizen door Europa met terroristische oog
merken, zoals: verkenning, vervoer van wapens, etc. 
Zij is in het bezit van diverse door de P.F.L.P. ver
valste paspoorten, w.o. een Chileens . In het verleden 
reisde zij voornamelijk per ~rein. 



DOSSIER DATUM 

212/VLK/75 29.05.75 
6.6)9/87 

VLK 917 

VLK 918 

VLK 919 

VLK 920 

VLK 921 

VLK 922 

240/VLK/75 03.06.75 
6.6J0/299 

VLK 52 

VLK 104 

VLK 596 

VLK 

OMSCHRIHIING 

BLAD:J 
MAANO : MEI/JUNI'75 

Onderstaande personen zouden zich mogelijk in Europa 
bevinden met het voornemen in opdracht van de P:F.L.P. 
terroristische acties voor te bereiden: 

geb . ca. •40 te Palestina, be
• 75 m.; bruin .. huidskleur, dunne 

nek gekruld, zeer golvend haar. Ali
' 5 2 ( VLK 9 19X) 

, geb. 1950 te Mossoel, 
ek paspoort gebruikenf 

1945; beschrijving: bril-

geboren ca. 1950 te Kirkuk, 
iat, voorzien van het Itali-

Vlk 921 en 922 zijn in april 1975 gesignaleerd in Ita
liiL 

Volgens een tot nu toe onbevestigd bericht zouden twee 
groepen van 6 Japanners, leden van het "Rode Leger", 
eind april 1975 het Midden Oosten verlaten hebben op 
weg naar een niet nader omschreven Europees land. Eén 
van deze groepen zou in Portugal gesignaleerd zijn en 
bestaat uit de volgende personen: 

geboren te Japan, alias: 
(52X), ), ~). 

ezit van een Japans paspoort~ 
afgegeven op 20.3.71. Beschrijving: lengte 1.55 m. 

donkerbruine huidskleur, zeer bijziend. (zie fo-

ovengenoe 
slag op LOD-airpor 
een Japans paspoort 

, 
af-

be-city, in bezit 
Ook bezit hij een 

afgegeven op 25.4.74 te Tokio 
(596X), alias - (596X); 

........a(een oudere broer van 
~ood werd bij de aan-

geboren op~ in bezit van 

nr. af' geg. 19. I • 71 , 
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DOSSIER DATUM 

vervolg 

VLK 621 

VLK 146 

~76/VLK/75 16.06.75 

256/VLK/7 18.06.75 
YLK/oyr 
~ 

278/VLK/7 19.06.75 

BLAD: 4 
MAAND: MEI/JUNI75 

OMSCHRIHIING 

alsmede een Japans paspoort 
op 17. 1 • 71 door 
heeft de 

en een pas 
(621X). V -- -- gebo~-te Japan, alias: 
~spoort~ afgegeven op 11.11.71. 
(zie foto}. 

Vernomen werd dat in Nederland drie Arabieren zouden 
zijn aangehouden terzake van overtreding vaneen demon
stratieverbod. Zij zouden deel uitmaken van de P,F.L.P 
In hun gezelschap bevindt zich een zekere: 

die eveneens zou zijn aangehouden. Middels een Arabier 
'die in het bezit is van r-en Algerijns paspoort, afge
geven aan de Algerijnse dm~assdde te Brussel, zou deze 
diplomatieke vertegenwoordi ginr~· van zijn belangstellinf 
blijk hebben gege' en voor d•·z•· aanhouding. 

Naar aanleiding van het bovenstaande werd op 16.6.75 
een telexbericht aan combinatie algo verstuurd, met he 
verzoek over een periode vanaf 15.5.75 na te gaan of 
aanhoudingen als vorenomschreven werden verricht. 
Tot op heden is hier geen reacti~ op ontvangen, 

Bij een visacontrole werd vernomen dat: 

, ook wel ( 9 )2X) , 
e Haifa, banees 
afgegeven te Beirouth op 8.10.70, 

voornemens zou zijn om naar Nederland te reizen. Het 
door de Nederlandse ambassade te Libanon verstrekte 
visum is genummerd - · en is geldig voor een verblij1' 
van dertig dagen. De eerste binnenkomst dient voor 2J 
augustus 1975 plaats te vinden. 

Van betrokkene werd na de visumaanvraag het volgende 
bekend: 
In 197:3 zou botr. en zijn broer~ een opleiding 
voor terrorist hebben ontvangen ~P.F.L.P. In 19 
7J verzocht betr. een visum voor de U,S,A., hetgeen 
hem naar aanleiding van het bovenstaande werd geweigerd 
Begin 1975 werd vernomen dat betr. lid zou zijn van de 
P.F.L.P., zonder dat hier nadere gegevens bij werden 
gegeven. (zie foto). 

Op 19.6.75 te plm. 11.55 uur belde een man die zijn 
naam niet wilde noemdn en de Engelse taal sprak, de 
Israälische ambassade te Den Haag en deelde het volgen
de mee: 

Ik bel op vanuit r:ngeland. DinnOkort zal een 

- 5 -



DOSSIER DATUM 

vervol.g 

281/VLK/7 2~.06.75 

VLK 925 

2b0/VLK/7 29.06.(5 

VLK 926 

OMSCHRIHIING 

man genaamd: 

BLAD: 5 
MAANO!'iEI/JUNI 75 

per vliegtuig naar Israäl reizen. Hij zal tijdens de
ze vlucht het vliegtuig opblazen. 11 

Hierna werd het gesprd.: 1 ~ 001 de onbekende meldP.r be
eindigd. De onbekende sprak accentloos ~ngels, moge
lijk was hij echter een Schot. 

De aandacht wordt gevestigd op de Japanner: 

geboren op in het 
paspoort nr. 

Betrokkene werd op een onbekende datum in 1975 door de 
Finse autoriteiten verwijderd terzake het voorhanden 
hebben van een vals paspoort. Hij verklaarde naar Tra
vemUnde te willen reizen. Zijn aankomst aldaar is ech
ter niet geregistreerd. Naar de mening van de Finse 
autoriteiten is hij naar Zweden gereisd en zou daar nu 
illegaal verblijven . 

Op 20 juni 1975 werd middels oen tel.exbericht aan com
binatie algo de aandacht gevestigd op een belangrijk 
lid van de P.F.L.P., genaamd: 

geb. - te Askele. 

Uit later vorkregen berichten bleek dat het hier ging 
om een Libanese terrorist, die gezocht werd door de 
Franse politie. Tussen 20 en 27 juni werd hij gearres
teerd in Parijs, waarna hij toestemde als informant te 
fungeren bij het afwerken van zijn missie, nl. enige 
bescheiden overhandigen aan een tweede, in Parijs ver
blijvende terrorist. 
Bij het bezoek wat op 27.6.75, in ~zelschap 
van twee inspect e urs en een commissaris van de D.S.T., 
aan bedoelde contactman bracht, werd hij en de twee in· 
specteurs gedood door zijn toen nog niet nader geiden
tificeerde collega , die ook de commissaris zwaargewond 
achterliet. Vast staat dat hij op de 27e nog in Parijs 
heeft verbleven, om daarna de wijk te nemen naar Enge
land. Aan de hand van bescheiden in de woning van be
trokkene werd vastgesteld dat het hier gaat om: 

Venez 
laans paspoort nr. 
sterdam.(!); 

geboren op 
t, in bezi 
, afgegeven 

Signalement: Lengt~ pl.m. 1.80 m. , enigszins krullend, 
kastanjebruin haar; lichte huidskleur; nogal gezet pos · 
tuur; hooghartig, trots voÓrkomen; loopt langzaam, ont• 
spannen, zelEverzekerd; 
Kleding: Bij verschill.ende gel.agenheden droeg hij een 
geruit beige kostuum, .een pantalon met smalle pijpen, 
zwarte schoenen met een vergulde gesp rechts opzij; 
Op de avond van de schietpartij in Quartier Latin was 
hij als volgt gekleed: een beige combinatie van z.g. 

- 6 -



DOSSIER DATUM 

vervolg 

8! Jlr'\ 6 

MAAND : MEI/JUNI75 

OMSCHRIHIING 

"jeans-stof 11 • 

Op het moment zou hij gekleed zijn in een licht, ef~ 
costuum, een wit overhemd met kastanjebruine stippen, 
hertsleren schoe~met veters; draagt een zwarte schou 
dertas en ean zwarte sporttas. 
Ta~enkennis: spreekt vloeiend Spaans en Levantijns-Ara 
bisch, en een weinig Duits en Engels. Hij kan een 
voorvader hebben uit het Midden Oosten. 

In het verleden 
van de volgende 

1 ) 

~~ 

5) 

heeft betrokken o.m. 'ebruik gemaakt 
aliassen: (• VLK 926X} 

.geb. - te New York, A-
uuco..&..&.? teit 

te New York; 
geb. - te Li-

in bet bezit van een 

In zijn woning te Parijs trof de Franse politie een 
groot aantal wapens en explosieven aan, voor het me
rendeel van Tjechische makelij, waaronder: 2 pistool
mitrailleurs, 10 pistolen, JJ patroonhouders, 28 de
fensive-bandgranaten (w.o. een handgranaat die afkom
stig is uit dezelfde diefstal als de bij de gijzeling 
in de Franse ambassade te Den Haag gebruikte handgra
naten; eenzelfde handgranaat is in 1974 ontploft in 
een drugstore in Parijs; ook zijn dergelijke handgra
naten gevonden bij 1eden van de Baader-Meinhoffgroep) 
15 staven dynamiet, 6 kilo plastic-explosief, een 
aantal ontstekers en een apparaat om vervalsingen te 
vervaardigen. 
Vast staat dat betrokkene een actief deel beeft ge
had in de twee bazooka-aanslagen te Orly (1J en 19 
januari 1975), drie bomauto-aanslagen voor gebouwen 
van Franse kranten 2 se tembar 1 welke geclaimd 
werden door het " , welke or-
ganisatie ook op Orly op-
eiste. 

Op 29 juni is betrokkene naar Londen gereisd, waar 
hij een koffer met documenten en enige wapens achter 
liet bij een vriendin genaamd ~ welke 
laatste op J.4.75 door de Lon~ gearres
teerd werd terzake verboden wapenbezit. 
Vast staat nu ook dat betrokkene op 1J.9-74 vanuit 
Amsterdam naar Parijs is gevlogen. 
De Franse politie heeft meegedee1d dat het hier om 
een uiterst gevaarlijk persoon gaat, die altijd is 
gewapend. (zie foto's). 



MJ:NISTERIE VAN JUSTiTIE 
CENTRALE RECHERCHE INFORMATIEDIENST 
INFORMATIECENTRALE BIJZONDERE ZAKEN 

Indicatoren voor het onderkennen van valse 

CHILEENSE PASPOORTEN 

De Palestijnse terroristische organisaties maken onder 
meer gebruik van valse Chileense paspoorten. 
Hieronder volgen enige punten ter identificatie van 
öergelijke paspoorten: 

!• De valse Chileense paspoorten hebben allen de se
rieletter 0. Deze serieletter is voor het eigen
lijke paspoortnummer geplaatst zoals te zien op fo
to 1. De 0 is in het rood gedrukt. 

B. Het seriekenteken 0 is op de valse pas groter dan 
op het origineel (zie foto 1 en 2). Op pagina 5 van 
de pas is dit eveneens het geval (zie foto 4 en 5). 

Q• De letters "No" achter het seriekenteken van het 
echte paspoort is uitgevoerd als een rechte "N", ter
wijl op het valse paspoort een krullende "N" te zien 
valt. (foto 4 en 5) 

~· Op bladzijde 4 van de valse pas staan twee spelfou
ten in de Engelse tekst, namelijk: het woord "BEARER11 

staat als "BEARRER", en het woord "ACCOMPANIED" staat 
als "AQOMPANIEDii. (zie foto 3) 

!• Op pagina 5 hebben de paginaletters een verschillende 
grootte; het echte cijfer 5 ie beduidend kleiner dan 
het vervalste. (zie foto 4 en 5) 

l• In de Engelse tekst op bladzijde 6 van het paspoort 
staat onder de stippellijn weer een spelfout: hier 
staat "ANN" in plaats van 11 AND". (zie foto 6 en 7). 

Q• Diverse valse passen zouden zijn "afgegeven" in QUIL
LOTA, een kleine stad in de buurt van VALPARAISO. 
(zie foto 11). 

!• Alle rubberstempels in de passen zijn vervalst, en 
hierbij kan het volgende opgemerkt wordent 

1. De vervalsers hebben de beschikking over een stem
pel van een Chileens grenskantoor met het nummer )). 
Dit stempel wordt voor de uitreis ult Chili gebruikt. 
(zie foto 8) De vervalsers hebben dit, oorspronkelijk 
voor de inreis gebruikte stempel m~t de hand verànderd 
in een uitreisstempel. 
2. Het echte uitreisstempel van de luchthaven BARAJAS 
Is rond, tervijl het op foto 9 rechthoekig ia. 

- 2 -
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.J• Het op foto 9 afgebeelde inreieatempel 
m~ 1974 van Groot-Brittanniä ie vals. Op 
stempel staat namelijk "BEATHROV AIRPORT" 
van "LONDON AIRPORT" 

van 1S 
een echt 

I 

in plaats 

!• Het nummer van de valse passen begint met de cijfers 
0379 ••• (zie foto 2} 

i!· Er zijn bij het invullen van da pas (in de Spaanse 
taal) eveneens spelfouten gemaakt, zoals bijvoorbeeld 
op foto 11 te zien valt: "DI:CEMBRE" in plaats van 
"DI:Cl:EMBRE". 
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1'0'1'0 1 (echt) 

0 
l 

-
:REPUBLICA DE CHILE 

• 

I 

&EftVICIO DE REGtSTRO CIVIL 

E 

·-· . . ·---------------
J'O'rO 2 ("fale) 

1971 t . . 
11 I P U 8 L I C A· D E C H I L Ë 

SUYICJO De IIICiiSTIO CML ' ~ 

E . 
IDINTirlCAÇION 

PASAPORTI 

PA&IfiORT 
"'SS' 

.. 

NOt.JIR! D~L TITULAI 
NAME 0~ IEAREI 

. . . . 

0'11 ,.A1NOfiTI lMII 'AISIOIIT 

: I 

D V~ HASTA IS VAUO WCII. 

a ~a No uif.J'.rlb r.e 19'14 ~· .: 
R. EVA l I D A I L E . \\ . / • .. '· :, . ·: ·~ :: 
R I N E \Y A I L I . . . :. ~ .: . . . . L 

Serieletter 0 

Letter ••• 
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FOTO 3 (a) (eoht) 

FJLIACION 
PERSONAL DESCRIPTtON 

El TITULAR DE ESTE 
PASAPOAlE VIAJA 
ACOMPAAADO DE SU 
CONYUOE. 

THE IEAfl R OF THII 
PASSPORT IS ACCOM· 
PANIEO DV •us Wft. 

FILIACION 
PERSONAL DESCRIPTJON 

\ 

tL TfTUlAR DE . ESTE TH! &EAfiRER OF 1tM 
PARAP'li1Tt:: VIAJA PASSXlRT IS AC()M. 
ACO~PANADO DE SU PANlED BV HlS Wlfl. 

~ CONYUGE. 

--·················· .. ·\\·· ....................... -... -. -·-. -·-·--l 
l.--- ·--------

FOfO 3 (b) (T&la) 

Speltouten 
in Enplae 
tekst 
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FOTO • {eoht) 

I 0 N9 t971 

; Cer:1ftco Que los datos I cert1f~ that the perse. 
j per~onalcs. nurnero de nal descrlptlon. ldentl· 
1 'la cédula da ldentidJc.l. fication card nu mb er I 
1 f::>tograt•a. ftrm&l e •m- pho graphl stgnature 

pr. 5 ón tli'j~~'\Z~· I~ r ..• d t 8 thumb print be· 
.eccn ~ e D•t9 o the be3r8r ol 

apo ~ / ":!~ . . ·-·. --~ -·-'-

pagina-aanduiding 

FOTO 5 (vals ) 

I 

i I 0 1971 
i 
i 
: Certlflco que los datos 
peraonalee, 'nûmero de 
la cldula do identldad. 
fotograffa. firma e lm· 
preerón dlgito pulgar 
pertenecen al tltular de 
este paseporte. 

-. 
.. --·- ----

I certify that the perso
nal desèrlption, lctenti
flcallon card number. 
photog:-aph. algnature 
and the thumb print be· 

long to the bearer of 
this passport 

, 
' 
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REVALIOACION 
RENEWEO 

• AI'IIJtuJ&d'J po• !Ju s •"ol' 
Aen-flcl lur lt~IU Vt~'" 

1/liJCSO I'IUUI tl 
·l•lld untll 

• 

de 

of 

. . 
IM"'IITO, fUIMA Y IEUO 
TAJI, IICNAUJfiE ANO SU..L. 

lt~A&..OACIO~ 
ltENEWfD 

~------------------ -·- - . 

REVALIOACION 
RENEWED 

I.VIIkl* 1to1 ... IIAM 
lltnewtd tor 1w0 ,..,. 

1 
1 

., 
' V~hdo h111t el ............... - ................. *- ·-.. --1 f 

ViliJ untll • 

C:e 

cl 

.. PUIIYO, P1RMA WO ... ·•· ._ .. 
TAl. IIG~ATUII! ANti IIAL 

ltfVAliDACIOH 
IINIWIO 

PO~ 6 ( eoh1;) 

Speltout in Bngelae 
1itkat 

J'O!O 1 ( T&le ) 
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IPOTO e (vals ) 

Steapel ••t nuaaer 33 

1. 

Rechthoekig inreisstempel 
i.p.v. een rondf 
LOBDON Airport i.p.v. BEATHROW 
Airport ' 

- - ·-- --------
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197\ 1 

REPUB~ICA DE CHJLE 

IERVI~p DE REGISTRO CIVIL 

E ~ 
IOENTIFICACION 

PA'iAPORTE 

PASSPORT 

r 

.'l 0 M 8 i. D i i T I T U L A R 
r~ A M E 0 F 8 E A A E R 

~~ ,WE ...... 1 ·~ 
r~~ . 

THIS PASSIIQttT 
IS VALIO UHTIL 

, .. ! 
il E N C VI A 8 l E 

. ' 

-----·--------

0 M 

REPUBLICA 

SERVICIO DE REGIQTAO 

E 

1971 1 

:POTO 10 (eoht) 

J'O!l'() 11 ( T&l8 ) 

l 
I 

IDi:NTIFICACION ;- Spelfout Spaanse tekst 

Paap.nr. begint ••t 0379 
-----------.::.._~ !f,egeTen in QU'ILLOTA 

PASAPOAlt:: QU\\lOll .-
N~ .220. 

j).A.SSK>nT 

t~ 0 tJ! nA E D E L ï I TU 1. A !' 
NAME OF BEARER 

I 
I 
1 

... 
f'ÇTE P4SAPORTE 
ES VAIJDO HASTA 

1 HJ& PASSPOM' 
IS YAUO UHI1L 

I. . I 
.I 

.

1 

eL .J:~.:i)~ ... .Je.....t.tJ!t . 
RE V AL I 0 A 8 L! -· ~ ., · .~ 
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RENEWABLE 
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