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Aan: De Procureurs-Generaal, f'gd. Directeuren van Politie;
De Officieren van Justitie; Hoofden van Arrondissementsparketten;
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 FinanciUn;
Het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst.
Hierbij doe ik U toekomen het "Journaal Berichtgeving Terrorisme",
over de maand januari 1976.

Het Hoofd van de centrale
Recherche Informatiedienst,

aamene deze, de Commissaris van Rijkspolitie,

BLAD:

1

MAAND c JANUARI '76

!•

Japanse paspoorten

Aan de hand van informatie uit Tokio,middels Interpol verkregen, is gebleken dat punt A van de Indicatorenlijst ter
onderkenning van valse Japanse paspoorten (ale bijlage bij
het Journaal September 1975) niet geheel juist is. Hieronder volgt de tekst van het herziene punt A.
"Onderlinge verschillen tuesen de series.
1) Serieletters en hun karakteristieken:
A

diplomatiek paspoort, geldig tot terugkeer naar Japan, worden uitgegeven sedert 20.1.1965;
MA
diplomatiek paspoort, geldig tot 5 jaar na afgifte;
worden uitgegeven sedert 20.1.1965;
B
officieel paspoort, geldig tot terugkeer naar Japan,
worden uitgegeven sedert 20.1.1965;
MB s officieel paspoort, geldig tot 5 jaar na afgifte,
worden sedert 20.1.1965 uitgegeven;
E
normaal paspoort, geldig tot terugkeer naar Japan,
worden sedert 1.12.1970 uitgegeven;
ME s normaal paspoort, geldig tot 5 jaar na afgifte,
worden sedert 1.12.1970 uitgegeven.
Genoemde paspoorten worden nog steeds uitgegeven. In de
praktijk kan het echter voorkomen dat een paspoort met een
andereserieaanduiding nog steeds geldig is. (Bijvoorbeeld
indien een Japanner nog niet is teruggekeerd in Japan, of
bij vestiging in het buitenland} Daartoe hieronder een lijst
van serieaanduidingen van paspoorten, die tegenwoordig niet
meer uitgegeven worden:

\.

FA s diplomatiek paspoort, geldig tot terugkeer naar Japan,
verden uitgegeven van 20.1.1965 tot 31.12.1973;
FMA: diplomatiek paspoort, geldig tot 5 jaar na afgifte, werden uitgegeven van 1.12.1970 tot J1.12.1973;
FB s officieel paspoort, geldig tot terugkeer naar Japan,
verden uitgegeven van 20.1.1965 tot 31.12.1973;
FMBc officieel paspoort, geldig tot 5 jaar na afgifte, werden uitgegeven van 1.12.1970 tot 31.12.1973;
e
normaal paspoort, geldig tot terugkeer naar Japan, werden uitgegeven van 20.1.1965 tot 14.J.1969;
D
als e, werden uitgegeven van 15.3.1969 tot J0.11.1970;
PD
als C, werden uitgegeven van 16.3.1970 tot )0.11.1970;
PE s als e, werden uitgegeven van 1.12.1970 tot 31.12.1973;
HE
als e, werden uitgegeven van 1.1.1972 tot )1.12.1973;
Fe
als e, werden uitgegeven van 15.6.1966 tot )0.11.1970;
FE
als e, werden uitgegeven van 1.12.1970 tot 31.12.1973
MC
normaal paspoort, geldig tot 5 jaar na afgifte, werden
afgegeven van 20.1.1965 tot 30.11.1970;
PME: als Me, werden uitgegeven van 1.12.1970 tot )1.12.1973;
HME: als Me, werden uitgegeven van 1.1.1972 tot J1.12.1973;
FME: als MC, werden uitgegeven van 1.12.1970 tot 31.12.1973;
SRC: als e, werden uitgegeven van 16.9.1967 tot )0.11.1970;
SMe: als Me, werden uitgegeven van 16.9.1967 tot 30.11.1970;
SFCs als e, werden uitgegeven van 16.9.1967 tot 30.11.1970;
SREs als C, werden uitgegeven van 1.12.1970 tot 14.5.1972;
SMEs als SRE;
SFEs als SRE.
~'Paspoorten die uitgegeven zijn v66r 19.1.1965 waren
niet voorzien van een serieaanduiding.
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2) Indien in Japanse paspoorten als aanduiding voor de landen waarvoor zij geldig zijn de volgende aanduiding wordt gevonden:
China

i.p.v. voor 29.9.72: Mainland of China,
na
29.9.72: People•s Republic of Càina

East-Germany

i.p.v. voor 15.5.73: East Germany,
na
15.5.73: German Demoeratic Republic

North Vietnam i.p.v. voor 21.9.73: North Vietnam,
na
21.9.73: Demoeratic Republic of
Vietnam;
United Statea i.p.v.
I u.s.A.;
Srilanka

i.p.v.

Sri

West Germany

i.p.v.

Holland

i.p.v.

Faderal Republic of Germany;
Netberlands;

Lanka;

dan zijn deze paspoorten vervalst. Constatering van ''n dezer afwijkingen is voldoende om vast te stellen dat het een
vervalsing betreft."
- Er zij met nadruk op gewezen dat indien verschillen
worden geconstateerd in ter controle aangeboden paspoorten, dit terstond aan de Informatiecentrale Bijzondere Zaken gemeld dient te worden, en niet een
aantal dagen later als de betreffende persoon reeds
Neder~and is ingereisd en niet meer te traceren is.
(zoals uit een praktijkgeval op Eelde is gebleken)
In een dergelijk geval heeft een onderkenning van een
vals Japans paspoort weinig nut.

!•

Amerikaanse paspoorten

Blijkens informatie van de F.B.I. is het mogelijk dat een
Amerikaans staatsburger in bet bezit kan zijn van twee normale Amerikaanse paspoorten. De oorzaak hiervan is dat enkele maanden geleden diverse Arabische landen Amerikanen de
inreis weigerden indien bun paspoort uitwees dat zij Israel
hadden bezocht. Het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse
Zaken geeft, om deze weigeringen te voorkomen, nu aan personen die van plan zijn Ierall te bezoeken, twee paspoorten ui~
de eerste voor reizen van en naar Israel, en een tweede voor
alle andere reizen.
ERRATA
In het Journaal over de maanden november en december 1975 zijn
de namen van de bezetters van het Indonesische Cons
bladzi de 10 en 11 verwisseld. Dit moet z
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In overleg met de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken
en Grensbewaking is besloten tot de volgende mutatie~
in het signaleringsbestand:

A.

558
562
563
565
561
568
569
572
573
574
589
590
553

554
555
592
593
594

595
596
597
598

599

600
601

557
570

Nablus
~

vervalt als VLK, wordt gesig-

~r fine van uitlevering aan de

Duitse autoriteiten terzake vliegtuigkaping op
een Lufthansa-toestel op 22.2.1972
Gi zelin sactie te Wi ster
Voor zover tot op e en u t de verhoren van de verdachten van de treinkaping te Beilen is gebleken is
eind september/begin oktober 1975 bij een drietal
Zuidmolukkers te Bovensmilde het plan geboren om een
trein te kapen. Dit naar aanleiding van publicaties
omtrent de mislukte treinkaping door de Syrische organisatie "Saiqa", waarvan de daders begin september
1975 werden gearresteerd. Later werden hiervoor enke ·
le geschikt geachte Zuidmolukkers, eveneens uit BoveJ
smilde, benaderd met de vraag of zij aan de actie
wilden deelnemen, zodat uiteindelijk de groep op 7
ersonen werd gebracht. Gekozen was voor een .qnaven
aantal om bij stemming over een bepaald detail betreffende de actie tot een besluit te komen. Vooraf aand aan de treinkaping werden ongeveer zeven verBepro .174/ 47G
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gaderingen belegd bij twee van de daders die daarvoor
een geschikte ruimte hadden. Op deze vergaderingen wer
den zoveel mogelijk de details van de actie besproken,
waarbij ieder een taak kreeg toegewezen, o.a.:
a) het kopen van kettingen om de deuren af te sluiten;
b) het maken van nepexplosieven om aan de deuren van
de trein te bevestigen;
c) het aan elkaar bevestigen van kranten om de ramen
te blinderen;
d) het kopieeren van de opgestelde eisen en boodschappen aan het Nederlandse volk;
e) het trekken aan de noodrem in de trein.
Als mogelijke plaats van actie werd een aantal trajecten voorgesteld, o.a. Breda-Rotterdam en Assen-Hoogeveen. De keus viel uiteindelijk op bet traject AssenHoogeveen, omdat:
a) het traject Breda-Rotterdam te ver weg was, waardoor men het gevaar liep op te vallen;
bl de omgeving van Assen-Hoogeveen hen bekend was;
c bet terrein overzichtelijk was;
d de reisroute naar Assen niet lang is.
Na enkele verkenningen werd besloten de trein bij de
spoorwegovergang te Wijster tot stilstand te brengen.
Hiervoor was berekend bij welke hoogspanningsmast aan
de noodrem moest worden getrokken. Ook was er rekenin@
mee gehouden dat er dikke mist zou zijn, waardoor de
hoogspanningsmast niet te onderscheiden zou zijn. voor
dit geval was berekend dat na 5 minuten vanaf bet vertrek uit Beilen aan de noodrem moest worden getrokken.
Het tijdstip van de kaping werd gekozen omdat van deze ~rein door veel passagiers gebruik wordt gemaakt e~
men vrij zeker was van een groot aantal gijzelaars.
Een tweede reden voor het gekozen tijdstip was dat mer.
dan nog voor het donker was met de bus (~dn van de gestelde eisen) op Schiphol zou zijn.
De datum werd slechts enkele dagen voor de kaping vast
gesteld.
De spoorwegovergang te Wijster als plaats waar de tre1
tot stilstand moest worden gebracht was bepaald omdat
vanaf die plaats de terroristen met de gijzelaars gemakkelijk in de bus zouden kunnen overstappen en de
plaats overzichtelijk is. Aan de hand van een autokaart had men vastgesteld dat er geen autoweg op korte
afstand van de spoorbaan liep.
Op genoemde vergaderingen werden tevens de eisen en me
tieven van de treinkaping, en de boodschappen aan het
Nederlandse volk opgesteld, t.w.een zevental eisen,
o.a. :
1) een bus uit Beilen geschikt voor ongeveer 60 personen, een vliegtuig op Schiphol, en degelijke handboeien. Kort nadat de trein tot stilstand was gekomen werden deze eisen aan een Zuidmoluks meisje meegegeven.
Het tijdstip waarop aan de eisen moest worden voldaan
werd in de trein ingevuld, alsmede het tijdstip waaro~
''n van de gijzelaars zou worden doodgeschoten als nie
aan de eisen werd voldaan. De gestelde eisen waren nie
ondertekend, en ook uit de inhoud bleek niet watvoor
groepering de gijzeling uitvoerde;
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) een boodschap aan het Nederlandse volk, met het opschrift: "Volk van Nederland, wij hopen dat U Uw regeing tot inkeer kunt brengen, zodat er rechtvaardighei
an geschieden."Deze boodschap die door een vrijgelaten gijzelaar werd meegenomen, was ondertekend door de
"Vrije Zuidmolukse Jongeren";
3) een boodschap aan het Nederlandse volk, waarin word
esteld waarom de actie wordt uitgevoerd;
) "De motieven van de Zuidmolukse Jongeren of' de Meorie van Toelichting". In een zevental punten wordt
ierin beschreven wat de motieven zijn voor de gijzelingsactie. Het is ondertekend door "Vrije Zuidmolukse
ongeren", en eindigt met de uitroep "Mena Muria".;
) een aantal eisen, o.a. "De Nederlandse regering
oet voor de televisie bekennen dat zij het volk der
Zuidmolukken groot onrecht heeft aangedaan", en: "De
ederlandse regering moet eisen en motieven, en de
oodschap aan het Nederlandse volk, in alle Nederlandse dag- en weekbladen laten drukken";
6) de eis van onmiddellijke amnestie en/of' abolitie
an een aantal Zuidmolukkers die bij een aantal met
ame genoemde zaken betrokken waren. Deze ois werd cootiveerd;
. gesteld wordt dat de kapers erachter ~:Jr.
gekomen dat degenen die deze daden hadden gepleegd ~~s
oel hadden met het buitgemaakte geld eventuele acties
oor de Zuidmolukse onafhankelijkheid te financieren.

..

Repro.174/ 47G

e eisen, boodschappen aan het Nederlandse volk, en de
otieven zijn van te voren door een der terroristen
itgetypt en vervolgens gefotokopieerd bij V.& D. en
an der Veen te Assen. Van ieder exemplaar werden oneve.er 10 afdrukken gemaakt (iedere kaper kreeg er een
n het origineel werd verbrand)
p de laatste vergadering werd afgesproken welke vaene er mee zouden worden genomen. De algemene regel
as dat ieder voor zijn eigen wapen zorg zou dragen.
et bleek echter dat niet ieder in het bezit van een
uurwapen was. De betrokkene kreeg dan een vuurwapen
an een ander die over meerdere beschikte.
evens was op de vergaderingen bepaald dat iedereen
ie zou vluchten of' zich zou verzetten, neergeschoten
ou worden. Er werd geen rekening mee gehouden dat de
isen niet zouden worden ingewilligd. Ook werd bepaald
at de groep niet gezamenlijk op het station te Assen
ou aankomen, en dat drie personen v66r in de trein
ouden instappen, en achter vier.
ezien de kleding etc. hielden de terroristen er rekeing mee dat de actie wel eens enkele dagen zou kunnen
uren• Van de geruchten tijdens de gijzelingsactie
at de terroristen met een vliegtuig vanaf' Schiphol
aar Timor wilden vertrekken om vandaar de strijd verer te voeren, is niets gebleken. Voor zover uit de
erhoren is gebleken zou in het vliegtuig op Schiphol
eslist worden of zij al of niet uit Nederland zouden
ertrekken, waarbij tevens een plaats of' land bepaald
ou worden.
'n van de verdachten verklaarde voor de gijzeling geurende zeker drie dagen een studie gemaakt te hebben
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gemaakt van het begrip "Noodweer" en "Overmacht".
Niet a11een de betreffende artike1en maar ook de toe1ichting hierop verk1aart hij te hebben ge1ezen, en
daarbij tot de overtuiging te zijn gekomen dat gezien
het doe1 van de gijze1ingsactie: "het eigendom van de
Molukkers (dus ook zijn eigendom) te beschermen of te
bevrijden op grond van het artike1 betreffende noodweer straffe1oos zou kunnen geschieden".
Het motief van de gijzelingsactie tenslotte is gezien
het voorgaande voldoende duidelijk.
Resumerend kan geste1d worden dat niet is gebleken
dat de gijzelingsactie is voorbereid door een van de
Zuidmolukse organisaties. Dit in tegenstelling tot he
geen in enkele dagb1aden werd gesteld, n.l. dat tevoren een drietal vergaderingen werden belegd waar in
het bijzijn van de leiders van de "Pemuda Masjarakat"
over de gijzelingen in het algemeen zou zijn gesproken.
Een onderzoek m.b.t. de herkomst van de wapens is nog
niet afgerond.
11/VLK/76

07.01.76

;p

vernomen werd dat in~uth werd ontvreemd het Libanese paspoort nr • . . . . . ,, t.n.v.:
geboren in 1945 te A-

VLK 1071,

was voorzien van een reeds eenmaal gevoor meerdere reizen geldig Sederlands
heeft inmiddels een nieuw Libanees paspoort
en een Nederlands visum voor 3 maanden
meer·oere reizen ontvangen.
niet uitges1oten dat van het gesto1en paspoort
misbruik zal worden gemaakt.
Op 5.1.76 werd door Gempo Den Haag aangehouden:

8/DAG/76

geboren op

te Berlijn,

terzake oplichting. Hij k1opte aan bij het kantoor
van Amnesty International, deed zich voor als een lid
van de Baader-Meinhof-groep, en vroeg geld voor zijn
"vlucht". Amnesty deed daarop aangifte van poging tot
oplichting. Het bleek dat hij op 9.6.7' al door de
Gempo Amsterdam was aangehouden terzake diefstal met
inbraak. Ook toen deed hij zich voor als Duitse anarchist. Dat hij met zijn bewering dat hij op de vlucht
was voor de Duitse justitie niet naast de waarheid
zat, bleek wel uit informatie van het Bundeskriminalamt, waaruit bleek dat in de B.R.D. gezocht
werd voor een reeks oplichtingen. Op 7.1.76 werd hij
aan de Duitse ustitie overgegeven. Het is niet uitgesloten dat
zich in de toekomst weer
schuldig zal
oplichting etc.
16/VLK/7

09.01.76

Repro .174/

7G

Op 9.1.76 werd bericht ontvangen dat de als VLK 593
gesignaleerde
op 10.1.
1976 per KLM zou a
rokkene
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Op 12.1.76 werd medegedeeld dat zich voor deinreis
in Nederland op vliegveld Eelde gemeld had {op 10.):
, geboren op
of - '
bezit van een Japans pas~.
afgegeven op 7 • .3.1972.
~as

1111'

in het ge~an de Duitser:
geboren op . . . . . . . . . , te Leaste.

Het paspoort van genoemdetlllllltbleek op twee punten
vals te zijn, t.w.:
1) het paspoort is afgegeven op 7 • .3.72, en valt dus
in de eerste categorie als bedoeld in de indicatorenlijst Japanse paspoorten, punt B.-watermsrken,
en zou op iedere pagina een watermerk volgens tekening A. moeten dragen. In plaats daarvan was het
paspoort geheel voorzien van watermerk B, een watermerk wat normaal alleen hoort voor te komen op
de eerste pagina van later uitgegeven paspoorten;
2) Het paspoort vertoonde op de laatste bladzijde {biJ
nenzijde kaft) als achtergrond niet de gestileerde
chrysant die er hoort te staan.
De inreis in Nederland werd verleend. Middels Interpol Tokio wordt onderzocht of het genoemde paspoort
inderdaad aan MASUMI werd afgegeven, hier is echter
nog geen antwoord op ontvangen.
6 .. 6,39/90

Van Interpol Teheran werd vernomen dat volgens de
begaan op 21 •
slachtoffers van de O.P.E.c.12.1975, de Chileen
alias'de
van 1976
(VLK 926) heeft Ve.&.-A.&.a.co•.&.DOg een twintigtal terreurdaden te plegen. Verdere bij.
zonderheden zijn niet bekend.

46/VLK/76
6 .. 6,30)111

Vernomen werd dat de volgende personen mogelijk in
Europa rondreizen met de bedoeling terreurdaden te
plegen tegen diplomatieke vertegenwoordigingen of ver ·
tegenwoordigers van de u.s.A.:
VLK 1068

Repro .174/ 47G

, gebruikt het Libagegeven door de Libanese
.11.1975 t.n.v.
geboren in 194 te Be
, komende uit Cyprus, de toe• Hij kan ook het alias gebruiken;
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VLK 1069
VLK 1070
VLK 1071
17/VLK/76 27.01.76

bericht van Buitent niet te controleren bron is vernomen dat een met
gelieerde persoon begin december 1975 in Belgiä
is geweest, mogelijk om een actie tegen Nederlandse
doelen voor te bereiden. Niet duidelijk is hierbij of
dit doel in BelgiU ligt of Belgie als uitvalsbasis te·
gen Nederland wordt bedoeld. Te denken ware aan een
actei ter bevrijding van de vier zich nog in Nederland
bevindende SAIKA-leden"
Gebleken is dat het hier gaat om de leider van de SAI·
KA, t.w. ~ (zie foto) • Betrokkene heeft ill
dertijd ~ Belgiä ontvangen.

