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CENTRALE RECHERCHE' INFORMATIEDIENST

IBUREAUALGEMENEZAKEN I
INFORMATIECENTRALE BIJZONDERE ZAKEN
Rumweg 47, 'o-Gnvonhoge
tel. 070 - 11 40 91

journaal berichtgeving
terrorisme

Aan: De Procureurs-Generaal, fgd, Directeuren van Politie.;
De Officieren van Justitie, Hoofden vanArrondissementsparketten;
De Korpschefs van Gemeentepolitie;
De Algemeen Inspecteur van het Korps Rijkspolitie;
De Districtscommandanten der Rijkspolitie;
De Staf van de Koninklijke Marechaussee, Bureau Centrale Recherche;
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"
te doen toekomen over de maand oktober 1975.

Het Hoofd van de Centrale
Rech~~~ In~matiedienst,

'JJL..vJ. van Straten
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DATUM
OJ-10-75

05-10-7.5

OMSCHRIHIING
Van de Nederlandse vertegenwoordiging in Manilla
w~rd het volgende posttelegram ontvangen:
"Meld volledigheidshalve dat gisteren ter kanselar~
van de Zweedse ambassade een tevergeefse poging is
gedaan door vier Japanners de tijdelijk zaakgelastigde te ontvoeren. Gelukkig bevond hij zich op het
vliegveld . Na deze mededeling hebben zij zi~h verw~
derd zonder door de politiebewaking te zijn aangehouden"
De volgende Japanners zijn lid van, of hebben bindingen met een terroristische organisatie: (zie foto's)

VLK 1028
VLK 1022
VLK 10JO
VLK 10J1
VLK
VLK

509/DAG/75

I1J-10-75

Van de Nederlandse vertegenwoordiging in Par~s werd
het volgende codebericht·· ontvangen:
"Aangaande de mislukte terroristische aanslag op het
Goethe-instituut deelde ambassadeur Von Braun m~ het
volgende mede: vr~dagavond is t~dens schoonmaak in
Goethe-instituut (vergel~kbaar met instituut neDrlandais) een verdacht pakket aangetroffen hetwelk b~ onderzoek door de politie twee kilogram dynamiet en een
tijdmechanisme bleek te bevatten. Volgens de politie
zou bij ontploffing het pand ernstig beschadigd z~n,
en zulks op een moment waarop ongeveer 50 Fransen
Duitse les zouden volgen.
- Bij -
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495/VLK/751 16.10.75
VLK 1054

OMSCHRIJIIING

Bij verder onderzoek bleek dat een tweede bom, evenElene van twee kilogram dynamiet, zodanig was afgesteld dat een ontploffing zou plaatsvinden op een
moment dat een groot aantal politieambtenaren (belast met het onderzoek naar de eerste bom) in het
gebouw aanwezig zou zUn geweest.
De Duitse ambassade heeft ongeveer een uur na het
moment waarop de tweede bom bad dienen af te gaan,
een telefoontje ontvangen, waarin de bomplaatsingen
werden geclaimd door de Franse sectie van de BaaderMeinhoff-groep."
Bekend is geworden dat de in Barcelona verblijvende
Libanees:
\

tllllt, geboren op
~
oanon, nouast van het Libanese paspoort nr. 11111,
binnenkort naar Nederland zal komen. Hij maakt gebruik van de volgende aliassen:

----

Betrokkene is gehuwd met een zekere
is in het bezit van een Zuid Afrikaans, Liheeft
goede contacten met leden van het Palestijnse verzet.
Ook schijnt hij zich te bewegen in kringen van dia
mant smokkelaars.

~ en

~aans en Sierra Leonees paspoort.

527/VP/75

22.10.75

Op 22.10.75 te ca. 00.15 uur werd in Utrecht aangehouden:
geboren op
te Amsterdam, wonende te Amersfoort, Ringweg Randenbroek
68 A, beroep persfotograaf. (zie foto)
Onder opgave van valse personalia, nl.:
te Utrecht, had
zich in de
avond van 21 oktober 1975 telefonisch in verbinding
gesteld met de Gemeentepolitie Utrecht, met de mededeling dat hij zojuist een bestuurder van een perso
nenauto, merk Volkswagen Golf', voorzien van het kenteken
te woord had gestaan. Hij voegde er
aan toe dat de bestuurder van die auto onder invloed
was en dat er vuurwapens in de auto lagen, De bestuur
der zou op de Sartraweg rijden, richting Berekuil te
Utrecht.
Naar aanleiding van deze ~elefonische melding stelde
de gempo Utrecht een onderzoek in en trof de omschreven auto aan, en stelde vast dat genoemde
de
bestuurder ervan was.
In de auto werden ·geen vuurwapens aangetroffen, maar
wel een serie foto's, weergevende de aanhouding van
de vier Syrische leden van het Saiqa-commando op 5
9-75 te Amsterdam. Op deze foto's waren de betrokken
politiemensen duidelijk herkanbaar,
Na verhoor aan het bureau verklaarde
inderdaad
- een -
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een

te hebben gedaan en va~se personate hebben opgegeven. Hij verveelde zich en . wilde
door zijn me~ding de politie in aktie brengen en
daarvan enke~e leuke foto's maken. Eveneens verte~
de hij dat hij in Amersfoort een nepbom onder een auto van een politieman, voor het bureau, had geplaatst
met het gevo~g dat de E,O,D. werd ingeschake~d.
Ook wordt hij ervan verdacht de valse bomme~ding te
hebben gedaan betreffende het station te Amersfoort,
waar de "Warschau-Express" binnen zou komen met een
bom in een van de wagons,
va~se

me~ding

~ia

deed vrijwillig afstand van de foto's van de
van de vier Syriärs in Amsterdam, en gaf
te kennen dat deze vernietigd moesten worden. tlll
.lllt
.
had de foto•s wi~~en verkopen aan een Duits blad, zodat men aldaar kon zien hoe de politie in Nederland
terroristen te lijf gaat, Hij had inmidde~s áán van
zijn foto's verkocht aan de "Te~egraaf" voor f 900.- .
11
is suikerpatient en gedraagt zich soms zeer
labiel. Hij is uit mi~itaire dienst onts~agen in verband met deze zwakke geeste~ijke gezondheid,(S-5).
a~ding

Het is niet uitgesloten dat
zich in het verleden aan andere valse bomme~dingen heeft schu~dig gemaakt en dit in de toekomst weer zal doen.
Ond.Doss ~ 22.10 . 75

Op 22.10.75 gingen een drietal , aanvankelijk Engels
sprekende personen de Turkse ambassade te Wenen binnen en vroegen de ambassadeur, de heer Tunalilgi~, te
spreken. In zijn kamer gearriveerd, haa~den de drie
wapens tevoorschijn en hielden het aanwezige persenee~ onder schot, Eán van hen vuurde drie schoten op
de ambassadeur af (9mm., merk "Geco"), waaraan de
~aatste over~eed. De daders ontkwamen middels een gereedstaande auto, In de ambassade wer d door de terroristen achtergelaten :
-een pistoolmitrailleur, merk "Sten", cal. 9mm . ,
angels fabrikaat, nr. 73495, met twee magazijnen,
gevuld met 29 en JO patronen;
- een pistoolmitrailleur, merk •UZI", IsraUlisch fabrikaat, 9 mm., nr , 181140, Op het wapen was een
zespuntige ster afgebeeld, met in het midden een
"J"t met twee magazijnen met elk J2 patronen;
- een tweetal bruine tassen, waarin vat kleding en
een gezichtsmasker,
Het onder schot gehouden ambassadepersoneel gat de
volgende beschrijving van de daders:
1) Schutter: leeftijd 22 tot 25 jaar, lengte p1m.
1.70 m,, zwart haar, droeg een lichte regenjas
en een zonnebril!
•
2) Mededader: leeftijd 22 tot 25 jaar, lengte 1.65m,
lang zwart haar, do~ere ogen, ongeschoren, droeg
een donkersroene lakense jas;
J) Mededader, leeftijd 20 tot 25 jaar, lang, lichtbruin haar, lengte 1.72 m., droeg een donkerbru~
jack met drie knopen en een donkere pantalon, geen
stropdas;
Bij de aanslag is mogelijk gebruik gemaakt van een
- donkerblauwe

El L Af"

4

MAAND: OKT.-'75
donkerblauwe Volvo type 164, voorzien van een Duits
kenteken, alsmede van een eveneens donkerblauwe Peugeot 504. Deze aanslag werd middels een pamflet geclaimd door een groepering die zich de "Justice Commandos of Armenian Genocide" noemt.
Op 23.10.75 werd in een tuin van het kasteel "Belv'd~re, nabij de Turkse ambassade, een jas gevonden,
merk "Peek & Cloppenburgh", waarin een pistool werd
aangetroffen met twee magazijnen, gevuld met 7 en J
patronen, 9mm., merk "Geco". Een technisch onderzoek
heeft uitgewezen dat dit wapen gebruikt is voor de
moord op de Turkse ambassadeur. Het betreft hier een
Hongaars pistool, merk "Walam", nr. E 01415 en )80680.
Ook werd in de tuin een aantal UZI-magazijnen gevonder

I

Or 24.10.31 werd de Turkse ambassadeur in Parijs, tlllt
door twee mannen, gekleed in blue jeans,
neergeschoten. De ambassadeur en zijn chauffeur reden
van een recèptie naar de ambassade, toen de daders de
portieren openrukten en de ambassadeur en zijn chauffeur onder vuur namen. De ochauffeur overleed ter
plaatse, de ambassadeur op weg naar het ziekenhuis.
Deze aanslag werd door middel van een telefonische
melding geclaimd door de Grieks-Cypriotische verzetsbeweging E.O.K.A.

6.6JO/J29

2).10.75

Vernomen werd dat de onderstaande personen deel uitmaken van een niet nader genoemde Arabische terroristische organisatie'

