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Aan:

journaal berichtgeving
terrorisme

De Procureurs-Generaal, fgd. Directeuren van Politie;
De Officieren van Justitie; Hoofden van~ondissemantsparketten;
De Ko~pschefs 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 Financiijn;
Het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst.

Hierbij doe ik U toekomen het "Journaal Berichtgeving Terrorisme",
over de maanden november en december 1975· Door de activiteiten
van de Informatiecentrale Bijzondere Zaken tijdens de gijzelingen
in Wijster en Amsterdam kon in november geen journaal uitgebracht
worden.
Het Hoofd van de Centrale
Recherche Informatiedienst,
~

J.~.M.

.....

----

:Sou.dewijn.
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In overleg met de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en
Grensbewaking is besloten tot de volgende mutaties in
het signaleringsbestand:
Vervallen signaleringen:

471
472
47J
•474
475
476
477
478
479
480
481
482
48J
484
485
486
487
489
490
492
49J
494
495
496
497
499
,500
501
,504

512
SlJ
.514
515
,516

517
518
519
525
526
.527
.5:30
5J2
5JJ
5J4
5J5
SJ6
34l
542
575/VP/75

7-11.75

Bepro .174/ 47G

Op 9.9.75, tijdens een werkbezoek van H.M. de Koningin
aan Groningen, werd een anoniem telefoontje ontvangen
door de GemPo Groningen, waarin te kennen werd gegeven
dat er gepoogd zou worden een aanslag op H.M. te plegen. De melding '"erd in de Duitse taal gedaan, terwijl
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er namens het "Socialistisch Patienten Kollektief'" gesproken werd. Tijdens het werkbezoek werden uitgebreide maatregelen g9nomen, er vond echter geen actie plaat
aanleiding van het bovenstaande werd op 7.11.75
de Gemeentapolie Groningen aangehouden:
geboren op

te

trokkene heeft bekend de telefonische bedreiging gete hebben, zich voordoend als een lid van het s.
P.K.
verklaarde geheel uit eigen initiatief g~
handeld te hebben, doch merkte op in 1971 contact te
hebben gehad met het S.P.K., tijdens een bezoek aan Heielberg. {Hetgeen overigens niet aannemelijk te achten
is, gezien het feit dat betrokkene reeds 7 jaar onder
sychiatrische behandeling s~
t is niet uitgesloten dat llllllllt zich ±n de toemet weer aan dergelijke bedreigingen schuldig zal maond.doss.

18.11.75

Op 18.11.75 werd vernomen dat in de nacht van 17 op 18
amber drie personen van Syrische nationaliteit heben verbleven in het Amsterdamse botel "Neutraal" op
t Damrak. Zij arriveerdenop maandag 17.11 1 omstreeks
te 21.00 uur en bleken genaamd te zijn:
geboren ïn 19J6 te Damascus,
geboren in 1946 te Hama {zie fogeboren in '194J te Damascus {zie
huurden twee kamers en gaven te kennen de volgende
weer te vertrekken. Zij deeldenmee voor de aankoop
een auto in Nederland te verblijven. Zij bleken in
bezit van een tas, welke bij nader pnderzoek toiletartikelen, kledingstukken en een aantal luchtpostbrieven bleek te bevatten. In deze (voorgeadresseerde)
luchtpostbrieven zat een vodje papier, waarop een regel Arabisch schrift. {Men heeft niet vast kunnen stel·
en wat de betekenis hiervan was). De brieven waren ge·
adresseerd aan o.m.:

VLK 1066
Sy-

VLK 1067

Bepro.174/

G

leek identiek aan:
oren op tillilt te Gradaca. Van
m s
ctivist is van de H.O.P., de harde lijn van de
sche Bevrijdingsorganisatie. (zie foto).
Op 18.11.75 te 1J.09 uur arriveerde het Syrische drietal per trein in Nijmegen, en plaatste~ een tas in een
box. Zij gingen van het station per taxi naar eeJ
res in Nijmegen, waarvan de bewoners van juli-augustus 1975 in het kader van een P.F.L.P.-werkkamp in het
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622/VLK/75

20.11.75

'75

OMSÇHRIJYING

Midden-oosten zijn geweest.
Omstreeks 19.00 uur dezelfde dag bleek dat de tas niet
in de bagagekluis was. Het bleek dat twee mannen,
signalement overeenkwam met dat van tllllt en tllllt
een enkele reis hadden genomen naar Den Haag. Vel
ondersteld werd dat zij om 18.45 uit Nijmegen vertrok~ ·
ken zijn. Hun aankomst in Den Haag kon echter niet vas ·
gesteld worden.
De Nederlandse ambassade te Tripoli bericht:
Tijdens de voorbereidende besprekingen van de Japanse ~
ambassadeur te Tripoli met de staatssecretaris van LibiU over een komend bezoek aan Japan van de laatste,
merkte deze op: "de japanse terroristen bevinden zich
niet in de gevangenis, daar ze niet als gewone misdadigers worden beschouwd, doch staan onder strikte controle en verblijven ergens in Tripoli (Geruchten zeggel
in een hotel). Wat er met ze zal gaan gebeuren kon hij
niet zeggen daar een beslissing daarover genomen moest
worden door de Revolutionaire Raad, d.w.z. Kolonel Gha·
daffi.
De Japanse ambassadeur geloofde dat de terroristen in
stilte zouden worden vrijgelaten, zoals dat ook was gel
beurd met de Japanse vliegtuigkapers die in 197J in BeJ
ngazi waren geland.
Uit een bron waarvan de betrouwbaapheid niet vastgesteld is werd vernomen dat de Japanse terroristen mogelijk zijn overgenomen door de P.L.O., die ze een ver·
dere training geeft.

608/VLK/75

26.11 . 75
VLK 1055

Bekend is geworden dat de Jordaan:
J

geboren

te Aj-

zich momenteel in Oostenrijk bevindt. Met de inreis in
de B.R.D. is binnen afzienbare tijd rekening te houden
Niet uitgesloten is dat MUSA zich naar Nederland zal
begeven. is een bestuurslid van de G.U.P.S., de
Palestijnse studenten vereniging. In september 1972 is
hij de B.R.D. uitgewezen.
615/VLK/75

28.11.75

ep 23 november 1975 is in Beyrouth een Nederlands echt
paar overvallen door Palestijnen, die o.m. twee Nederlandse paspoorten buitmaakten. Misbruik van deze paspoorten moet niet uitgesloten worden geacht. Het betreft hier:

VLK 1056

geboren op tillillil te Gameafgegeven door het Minisop 9.4.69; en:

VLK 1057

geboren op ~
afgegeven ~

inmiddels nieuwe paspoorten uit614/VLK/75
Bepro.174/

28.11.75
7G
VLK 1058

volgende personen hebben contact gehad met de vier
gedetineerde SyriUrs (v66r hun arrestatie):
geb.
(of:
) t
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in 19
poort;

te Ramlah, in het bezit van een Jordaans pas-

VLK 1059
VLK 1060

geboren op eh paspoort;
op

te Safat, Palesti-

VLK 1061

6.966/42
640/IT/75

1.12.75

De CvP Rivierpolitie te Rotterdam deelt mede da~ op
zondag 30.11.75 omstreeks 21.10 uur aan boord van het
onder Ierse vlag varende zeeschip "Kilkenny", liggende
aan de Prinses Margriethaven te Rotterdam, 2 mannen,
vermoedelijk van Ierse nationaliteit, aan boord van ge·
noemd schip een rugzak hebben overgenomen van een bemanningslid genaamd lllllllllllla Bij het verlaten van
van het terrein (poort~bleek in de rugzak in
een lederen jas een op een pistoolmitrailleur gelijken<
voorwerp te zitten, waarschij~lijk een UZI. De twee man·
hebben de rugzak met inhoud onder bedreiging van
een revolver die een van de mannen vanonder zijn jas tf
oorschijn haalde, meegenomen en zijn daarmede gevluchi
boord van het zeeschip 11 Kill:enny 11 werden in verband hiermee gearresteerd:
boren op geboren op

te Dublin, en:
te Dub-

t1111111

0 .R.: oav

O.R.: oav

is
en aan boord van de
2. 12. 75

Bepro .174/

G

dit journaal nog geen verslag van de gijzelingen in:
jster en Amsterdam, dit in verband met het feit dat
t onderzoek nog niet afgesloten is. Volstaan wordt
et de publicatie van de personalia en foto's van de
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De daders van de gijzeling in het Indonesisch con·
sulaat in Amsterdam:

1•

2.

3·

4.
5.
6.

7·
~

VVLK/75

5.12.75

Bekend is geworden dat er valse Tunes~sche paspoorten
in omloop zijn met de volgende karakteristieken:
1) Valse paspoorten hebben vierkanten hoeken i.p.v.
ronde;
2) Valse hebben het woord "PASSPORT" terwijl echte
het Franse woord "PASSEPORT" hebbent
J) Echte passen hebben een groot uitgesneden gat boven een kleiner uitgesneden gat in het kaft. Bij
de valse paspoorten zit het kleine gat boven.;
4) Het kaft van een vals paspoort is beduidend donker·
der dan het echte kaft.
Een groot aantal van deze paspoorten zijn in handen
van Palestijnse terroristen.
,

624/VLK/75

636/VLK/75

11.12.75

Bekend is geworden dat de volgende Soedanese paspoorten gestolen zijn en mogelijk gebruikt zullen gaan
worden voor subversieve acties:

12.12.75
te Damascus,
gàboren te Beiruth
tionaliteit.
Betrokkene heeft op 28.4.73 een Italiaan genaamd tlllt
in opdracht
k Sep~ation om de moord op
te

~ vermoord

werd in augustus 1975 in Italiä in voorlopige vrijh,id gesteld, maar heeft op 7.12.75 de hem
aangewezen verplichte verblijfplaats verlaten en is
sindsdien niet teruggekeerd . Interpol Ron1e heeft de
opsporing en aanhouding ter fine van uitlevering gevraagd. Gezien de zwakke uitleveringagrond echter als
opsporing verblijfplaats in het O.R. gesignaleerd.

Bepro.114/ 47G
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15.l2-75
VLK 1062

OMSCHRIJVING

De aandacht wordt gevestigd op de volgende TunesiHr:
geboBetrokkene zou aan het hoofd staan van een groep Tunesische t•rror~sten, die xan plan zijn de Tunesische
ambassadeur te Wenen of Den Haag aan te vallen met het
doel hem te gijzelen. Indien dit niet uitvoerbaar zou
b~ijken, zou men trachten een vliegtuig van Air-Tunis
te kapen.

631/TT/75

16.12.75

Zie mutatie 22.10.75 op blad J van het
oktober 1975·

journaa~

VLK va

Bij onderzoek naar de jas van het merk "Peek & Cloppenburgh11, "~op-Coat", we~ke werd aangetroffen in Wenen en ~ater ge!dentificeerd werd als de jas van de
mpordenaar van de Turkse ambassadeur Tuna~ilgil, is
geb~eken dat deze jas in Duitsland gefabriceerd is en
a~leen in Duitsland wordt verkocht. Van verbindingen
met Neder~and is tot op heden niets gebleken.
641/VLK/7

22.12.75

Van de F.B.I. werd vernomen dat op 1J december 1975 de
Amerikaan:
geboren ~ te
Londen, naar
ogen s, waar hi~u ~~
reizen in verband met een p~an om vermoedelijk in januari 1976 een bedrag van 6 miljoen dallar af te persen van PANAM-airways. Dit zou gebeurem onder bedreiging met het gebruik van bommen. Betrokkene zou anderen opdracht gegeven hebben om pistolen eh geweren te
verkrijgen om zijn plannen uit te voeren. Signalement:
lengte 1.85 m., gewicht 91 kg., blanke huids~eur. De
aanslag zou moeten p~aatsvinden op een nog niet bekende PANAM-vlucht van Mexico-City naar Panama. Betrokkene is in het O.R. gep~aatst ale opsporing verb1ijfp1.

zie mut. 7.11.75

zie mut. 18.11.75
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De gebruikte wapens bij de gijzeling in bet Indonesisch
Consulaat in Amsterdam.

