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INFORMATI!lCENTRALE !IJZONDERE ZAKEN

"journaal berichtgeving
terrorisme

Aanz

D~ Procureurs-Generaal, fgd. Directeuren van Politie;
De Officieren van Jus~tie, Hoofden van Arondisaementsparketten;
De Korpschefa van Gemeentepolitie;
De Algemeen Inspecteur van het Korps Rijkspolitie;
De Districtscommandanten der Rijkspolitie;
De Staf van de Koninklijke Marechauss.e e;
De Commandant van de Dienst Luchtvaart van het Korps Rijkspolitie;
Bet Hoofd van de afdeling Douane, Ministerie van Financiln;
Het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst.

Hierbij heb ik de eer U het "Journaal berichtgeving terrorisme"
over de maand a~stus 1975 te doen toekomen.
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OMSÇHRtJ!IING

Op 4.8.75 drongen vier leden van het Japanae Rode
Le1er in Xuala Luapur een gebouw binnen waar de Amerikaan••• Zweedae, Japanae en Canadeae vertegenwoordiciqen zijn ceveaticcf. Zij ·gijaelden een aan•12
tal peraonen onder wie de AmerikaAn•• cooaul en de
Zweedse zaakgelaatied•· Indien niet aan hun eisen,
de vrijlatloc van aeven in Japan gedetineerde pereonen, sou worden voldaan, draleden de terroriaten
de sijselaara
voor 4en neer te achieten.
De ~Japanae regering baaloot hun eiaen in te willigen. ,."ee
ett.neerden echter, nl. _ . _ . . . .
en
weigerde~
verlaten, • eera e
j aich niet aolidair
wilde verklaren •et het JapaneeRode Leger, de aa~ ~ ·
dere omdat hij te ziek waa om vervoerd te worden.
De terroriaten gingen accoord mat de vrijlating ven
de volgende peraonena

'•a

caboren (zie f'oto in Jourtrokken bU o.a. de gijaeling in D.HaacJ
geboren tlllllll,lid van het "Allied
, gede~ineerd terzake een bankroot op de
Tokoh. .a• (aie foto);
geborea lllllll ,eveneena een bank•
I

gebor·e n . - a ged.etineerd terzake
de siJ•~n de Franse ambasaade~
Baac (•1• toto)l

Op 7.8.75 vertrDk het toestel naar Tripoli ••t aan
boord, behalve de terroriaten, een viertal Maleiaieche en Japanae diploaaten, die de plaa~ had•en ingenomen van gijaelaara. Het Yliegtuig landde in de
Libanese hoof'datad Tripoli, waar de gijaelaara werden vrijgelaten.
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Aan de hand vaa verkregea reoberohe-~n~oraatie konden op ' eeptember in hotel "Neutraal" vier pereonen
worden gearresteerd; die volgene de in hun bezit zijnde Syrische paspoorten cenaamd bleken te •Una
f
bero

geboren in 1941 te Damaacu•,
man, wonende te Damaacus 1 (sie ~oto)l
geboren op
te Beiruth1 studen•,
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vervol.s
vu.wu.ua

gaboren
wonende te Daaaacua,

seboren
sie ~oto),

194) te

J

Damaa~

1931, beroep arbeider,
.

1

ID hun hotelkamera werd o.a. aancetro~~•D• 2 .acbiDa• I
piatol.en merk "Laa~n" 1 kal.. 7ma., •et 160 patronen,
'
1 pistool mark"Hakarov" , kal..8,,. . . met 144 patronen, I
t·;,piatoo1 van Italiaanae....:makelU, kal.. 5 - · - t 100
patronen, al•••d• aan "nep-boa•, vervaardi8d van aan
kofter en vat alactriache bedrading e.d.
ETeneana werd in de hotel.kamer een pak ceatencilda
vlugschriften aangetroffen met de vol.cende tekata
•we, the easlea of the paleatinian revol.ution, declara tb&S our reeponaab111ty ot thia miaaion bacausa we have the feeling that tha dutch government ia even more zioniata than tha iaraelian the•aalvea. Even that ve are net murderaeer-y aatura, ••have rictha andwe have the will for tha~ •• have the
fol.lovin• coDditiona and it ahould ba as-eed thata
1) tha pri•• ainiater of bolland ahould deelare by
t.v.-atation &ad radio that the aoveraent ot bolland ,
would atop tha i~crationa of
vhoa paas trough ·
the helland lande 1
..
•
2) cloainc the oa.pa ot t.-.crationaJav troa aOYiate
union in boll&ndJ
J) the bolland •ovarnment confaae that the paleatinian peopla haa the right in taking diaciaion to»
their deatiDYJ
·
4) the bolland government ehould eonfeaa tbat tha p.~
l.o. ia tbe only rapresantative ot paleatinian paopl
5) In Ybat case the coveramant ra~uaed our condition
we ara not reaponaab!. to~ the lifa of tha ho•••a••"

J••

I

-BiJ varhoor bleek dat &ij zich ten doel haddan ceateld de Ruaaiache wagon van de "Varachau-Expreaa"
te overvallen en de paaeagiera te gijselan. Desa cUsaline zou op 5.8.73 moaten plaatsvinden,
Op

19.8.,5 werd van de sijde van Interpol Parijs het

volgende bericht ontvangana
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Op s.8.7S brak er brand uit op de opalaSPlaats van
koolwateratoCCen en ohemiache produoten van de Fa.Puraan te Ebange/Moaelle. De dader(a) sijn biDD•ncedronga
door bekl.i. .inc van een twee •eter hoge auur, varvol~ •
gene hebben zij de aftapaluia geopend van een raaarvoi~
7.000 m2. Bij desa brand vielen geen alachtoftere,
wal werd aanzienlijke materille achad• aangericht.
Op 7.8.75 brak een nieuwe brauluit op bet~••pot vao
koolvatereto~Cen van de Shell te Voippy nabij Mats,~ ~
waarbij nagenoeg de gehele installatie werd vernietigd.
Het traliewerk van de omheining werd op twee plaatsen
dàorgeknipt en op de verhoging bij de omheining werden ~
voetaporen aangetroffen. De daders opendan de •~tap
sluizen van vier reservoirs nadat zij de eluitzekeri~
eraf hadden gehaald. Er ia nadien geen brandatichtings~
materiaal aangetrofCen.
- J -
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De twee aanslagen zijn opgeëist door het "Comit' d'Action Directe Ouvri~re", middels een brief aan de regionale krant. Deze beweging ia totaal onbekend bij de
ranse politie.
ddels Interpol Tokio werd het volgende bericht ontn (zie mutatie 28.6.75 in journaal mei/juni)s
"your telegram concerning
r~ply as
~ollovss subject bas no arree
ree
Japan nor
~w&Atéd by the Japanase polioe STOP Passport of llllt
vaa iaeued on 2.2.75 in
, Sveden ~
aar betrokkene gesignaleerd vaa als VLK 925 naar aanleiding van een bericht dat betrokkene in het bezit zou
zijn van een v a ls Japans paspoort, zal de signa~ering
orden ingetrokken.

22.8.75

Op 21.8. 7.5 vervoegdo-·zich biJ de :Nederlandse vertegenoordiging te ~enen de als VLK 89.5 geaitnaleerdel
geboren op ~ te Al-l:halil,
ez ~van een
oma ~a~van de United
b Emirates, gen~mmerd . . . . . . ., afgegeven te Abu Dabop 1J.4.74 en geldig tot 12.4.76.
etrokkene verzocht een visum voor Nederland voor 1 dag
tgeen aan hem ie afgegeven.
•,

.

Op 22.8.7.5 arriveerde hij vanuit Venen, vaarbij bleek •
t tillilt geaccrediteerd was bij de vertegenwoordiging
de United Arab Emirates te Londen. Op 23.~ vertrok
van zijn signaler ing was bet feit dat op 20.
ontvangen dat
naam werd geerroristische
emd in verband met op banden zi
activiteiten.
In overleg met de ho o~d a ~del i ng Vreemdelingenzaken ia
esloten de si gn ale ring van in te trekken tot
12.4.76 (einde geldigheid dipl. paspoort), waarna betrokkene opnieuw zal word en bekeken.

12.74

26.8.75

bericht ~verd

volJende Japanners

954

derne"
VLX 1009
VLK 1010

met de ale ._
in het hotel "Mo- : ·

~jkertijd

gesignaleerde ~
in Gen~ v• gel o geerd• z

ge b oren op
g eboren op
ni6t uitZij logeerden aldaar op 27 en 28.8.74.
die op
gesloten dat zij in contact stonden met
zijn beurt weer in contact stond met
(VLI:
1015 - mut .4 .8.75). Ook ia het mogelijk dat het hier om
nog onbekende aliassen gaat van bekende leden van bet
Japanse Rode Legor .

26.8.75
VLI: 1011
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De Italiaan:
, gebc;.ren op -

te Venetiël

is be t rokken geweest bij de voorbereidineen Vf-11 de twee
aanslagen op Orly op 13 e n 19 februari 197.5· Bij ie nog
op vrije voeten. Een t ot o vnn betrokkene zal in het
journaal over september '7.5 gepubliceerd worden.
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De aandacht wordt gevestigd op de volgende personen,
(geboren op
geboren op
geboren op

te Beiruth;
te Beiruth;
te Aleppo.

Zij zouden lid zijn van een Palestijnse terroriatische
organisatie.
Bekend ia geworden dat Palestijnen, op misiie in Eur9pa, ••hruik kunaen maken van valse Tunesische paapoorten van de serie
Mede in verband met de huidige politieke toeatand in
het Midden-Oosten (het Egyptisch•Iarailisch Sina!-ac~
coord) dat door Palestijnse verzeta•rganisaties wordt
beschouwd als een verraad aan de Palestijnen, wordt
gewaarschuwd voor eventuele palestijnse terreuracties.
Zo schijnt in Beiruth op 24.8.75 door~extra bewaking
een verwachte kaping van een Egyptisch toestel verijdeld te zijn.
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