
====================- VERTROUWELIJ~ 

CENTRALE RECHERCHE INFORMATIEDIENST 

Informatiecentrale Bijzondere Zaken 

.... !79. 114091 
395t368 journaal berichtgeving 

terrorisme 

Aan: De Procureurs-Generaal, fgd. Directeuren van Politie; 
De Officieren van Justitie, Hoofden van Arondiasementsparketten; 
De Korpschefs van Gemeentepolitie; 
De Algemeen Inspecteur van het Korps Rijkspolitie; 
De Districtscommandanten der Rijkepolitiel 
De Staf van de Koninklijke Marechaussee; 
De Commandant van de Dienst Luchtvaart van het Korps Rijkspolitie; 
Het Hoofd van de afdeling Douane, Ministerie van Financiën, 
Het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. 

Hierbij heb ik de eer U het "Journaal berichtgeving terrorisme" over 
de maand juli 1975 te doen toekomen. 

Het Hoofd de Centrale 
Ree~ rmatiedienet, 

J. van Straten (plv) 



DOSSIER DATUM 
' 

307/VLK/75 

319/VLK/75 

315/VLK/75 

7 

OMSCHRIJVING 

BLAD:1 
MAAND:JULI '75 

In het kader van de sanering van de lijst van VLK c.q. 
VLK/OVr gesignaleerde personen, ie in overleg met de Hootd
afdéling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking besloten tot de 
volgende mutaties in het Opsporingsregister: 

!• Vervallen 

351 
353 
354 
355 
356 
357 
359 
366 
367 
368 
369 

360 
363 

Bericht werd ontvangen dat twee groepen, tenminste bestaande 
uit Duitsers, Spanjaarden en Fransen, zouden zich aan het 
groeperen zijn met de bedoeling aanslagen te plegen. Daar
bij zou de Frans-Belgische grens gepasseerd worden tussen de 
grensposten Bonseqours en Condé, op een plaats aan de route 
nr. 48 en genaamd "Le Coq''• De terroristen zouden voorzien 
zijn van valse paspoorten (waarschijnlijk Duitse, Franse en 
Spaanse) en zouden gebruik maken van valse identiteiten. 

Op deze melding is geen nader bericht ontvangen. 

Ontvangen codebericht van de Nederlandse vertegenwoordiging 
te Tokio s 

"Meld voor de goede orde dat hedenmorgen, 21 dezer, waar
schuwing werd ontvangen van politiebureau waaronder ambas
sade ressorteert, dat gewaakt moet worden tegen molotov
cocktails, brandbommen, etc. 
De informatie is gebaseerd op de ondervraging van enkele 
extremistenleiders, die na de vechtpartij tussen rivale 
groepen j.l. vrijdag gearresteerd werden. 
De aanvallen zouden beoogd worden op alle vertegenwoordi
gingen van landen welke deelnemen aan de op 20 dezer geopen· 
de "Ocean Expo '75 Okinawa". 
Nederland neemt daarin deel in E.E.G.-verband, niettemin 
noemden de ondervraagden deze· ambassade met name als doelwi 
De politie verscherpt het toezicht op het ambassadeterrein" 

Bericht ontvangen dat zeven Europeanen van 25 tot 30 jaar 
zouden op 3.7.75 Beirouth per vliegtuig met onbekende be
stemming verlaten hebben, na ontvangst van een militaire 
training. Zij zouden behoren tot de operationele tak van de 
P.F.L.P. Eln van hen zou Deense sigaretten roken, mogelijk 
van het merk "Cecile". Een ander zou Britse pijptabak roken 
van het rk ldblock". Vier van~bruiken de codena-

men: ~~-~· 



DOSSIER DATUM 

,21/VLK/75 24.7.75 
VLK 927X 

VLK 927 

VLK 928 

VLX 929 
VLK 930 
VLK 931 
VLK 932 
VLK 933 
VLK 934 
VLK 93g 
VLK 93 
VLK 937 
VLK 938 
VLK 939 

VLK 942 

VLK 943 

VLK 944 

OMSCHRIJVING 

BL.Ao -2 

MAAND :JULI '75 

De aandacht wordt geveeitigd op de Libanese& 
1 

die zou reizen op een Hondurees paspoort 
op 10.11.72 te S.Rita, op naam van: 

geb. - te S.Rita/Hondurasr en& 

Italiaanse nationaliteit, geb. 1939 (zie foto). 

Beide vrouwen hebben in het verleden voor de P.F.L.P. wapens 
getransporteerd. Zij varen daarbij goed gekleed en verbleven 
in uitstekende hotels, voorzien van veel geld. 
Van deze metbode van wapentransport vanuit het Midden-Oosten 
langs ingewikkelde routes door vrouwen, zou op het ogenblik 
in het algemeen gebruik gemaakt worden door de P.F.L.P. 
De vrouwen zouden reizen op Zuidamerikaanse of Italiaanse 
paspoorten. 

De hierna te noemen personen zijn lid van het Japanse Rode 
Leger en nog niet gesignaleerd geveest& 

eroep our ~ef 
izen van o.a.~ 

•• geboren was in het verleden be-
slagen a~liet Japan op 26.B.73)r 

geboren~(gebruikte een vals 
ortaanvrage, verklaarde enkele maanden 

ort"verloren" te hebben in Frankrijk)J 
geboren tllllllt (schreef brief waarin zij 

naar het Midden-Oosten zou reizen)y 
geboren - (Lid van het "Marxistis'che 

, !st League'' en de "Haihan-Sha."-anarchis-
te~~roepering. Staat in contact met de terrorist 

~geboren - (jan.72 in Japan gearresteerd 
~aatsen van een bom bij de "Tokio Metropolitan 
Police Superintendent". Verliet Japan op 2.6.73). 

Over de als VLX 875 gesignaleerde~ geboren op 
- te Kyoto, kan nog het volg~eld worden: 
Hij kan in het bezit zijn van de volgende paspoorten& . 

afgegeven op a juni 1970J 
geven op 3 september 1973J 

afgegeven op 16 juni 1974. 
als volgt vermeld staan in de paspoor-

(VLK B75X) en (VLK 675X). 



DOSSIER DATUM 

280/VLK/75 

280/VLK/75 .7.75 

VLK 955 

VLK 956 

OMSCHRIJVING 

Zie mutatie d.d. 29.6.75 betreffende 
Teg~lijk met het Amerikaanse paapoor 
te Washington D.C. op 14.4.72 aan 

BLAD:' 

MAAND:JULI '75 

bij de papieren van CABLOS werd aanga en, z 
dere Amerikaanse paspoorten gestolen, die zich 
van (~alestijnse) terroristen kunnen bevinden. 
om de volgende Amerikaanse paspoorten: 

De bovengenoemde paspoorten zijn geldig voor 5 jaarJ de 
rechtmatige eigenaars hebben vervangende paspoorten met een 
ander nummer gekregen. 

De aandacht wordt gevestigd op de Japanner: 
' boren ~ welke tijdens de eerste 

e we n van se ember 1974-rgrjiëling Franse ambassade) in 
verschillende hotels in Zürich verbleef, komende uit Parijs, 
Keulen en Bern. Deze tilliltie waarschijnlijk lid van het 
Japanse Rode Leger. In deze Zwitserse hotels hij de vol-
gende Japanse paspoorten opa ~al 

geode adressen in Japana 

:~ 
Zie mutatie d.d.29.6.75 en 24.7.75 
De aandacht wordt gevestigd op de volgende personen, die di
rect of indirect verbinding hebben (gehad) met het "Carlos
netwerk"a 

geboren o~te 
~' wonende te 

geboren o 
wonende 



DOSSIER DATUM 

vervolg 

OMSCHRIJYING 

BLAD : 4 

MAAND : JULI '75 



DOSSIER DATUM . 
VLK 974 

VLK 975 

VLK ·976 

VLK 971 

VLK 978 

VLK 979 

VLK 980 

VLK 981 

VLK 982 

VLK 983 

VLK 984 

OMSCHRIJ ~ING 

BUW · 5 
MAAND: JULI' 75 



DOSSIER DATUM 

VLK 985 

VLK 986 

VLK 987 

VLK 988 

VLK 1 

VLK 2 

VLK 

VLK 1001 

OMSCHRIHIING 

BLt.D· 6 
MAAND: JULI 1 75 



DOSSIER DATUM 

vervolg 

VLK 1005 

OMSCHRIJVING 

BLAn·7 

MAAND:JULI '75 

a) n op 4.6.68 t.n.v. 
VLK 926X). Dit pas-

po s op gemeld J 

b) Paspoort nummer~ afgegeven te New York op 5.5. 
7.0, geldig tot 3~Werd op 24.11.70 verloren ge
meld, 

c) Paspoort nummer afgegeven op 6.5.71 te Algiers 
geldig tot 5,9,71 en vernieuwd op 7•7•71. 

Pas poortnr. 
op 6.5.71 t 
~nr. 
~die 

als gestolen gemeld i~ 
dat van haar echtgenoot:~ 
afgegeven te New York op 24.11.70 

chter (n.g.o.) en van haar zwager 
(n,g,o,). Deze paspoorten kunnen zich 

arroristen bevinden. 

op ~e Nigde/Turkije, adresa 
Parijs VIII, werd op 25.7.75 Frank

je: is een lid van het 91 Front de 
n deed dienst als brievenbus voor 

geb.~ Caracas), 

-o-0-o-


