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rtlFORMATIECENTRALE BIJZONDERE ZAKEli
Raamw.g .,, ·~

tst 395/368
tel. 070 . 11 otO .,

journaal berichtgeving
terrorisme

Aan: De Procureurs-Generaal, fgd. Directeuren van Politie;
De Officieren van Justitie, Hoofden van Arrondissementsparketten;
De Korpschefs van Gem ~ entepolitie;
De Algemeen Inspecteur van t.et Korps Rijkspolitie;
De Districtsco~mandanten der Rijkspolitie;
De Staf van de Koninklijke Marecl.aussce, Hoofd Sectie II;
De Commandant van de Die nst Lu~ htvaart van het Korps Rijkspolitie;
Het Hoofd van de Afdeling Douane, Ministerie van Financiën;
Het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst.

Eierbij doe ik 'G toekomen ret "Journaal Berichtgeving Terrorisme"
over de maand februari 1°"lb.
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Eet Hoofd van de Centrale
Recherche Informatiedienst,

t~
J. A. M. Boudewijn.
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MAAND: FEBRUARI 1976

DOSSIER

DATUM

6.6)0/21

18.02

OMSCHRIJVING
Bericht

~erd

ontvangen dat de als VLK )6) gesignaleerde:
geboren in 19J4 te Ramlah/Palestina,

binnenkort naar Nederland zal reizen. Hij is lid van de Black
September Organisation c.q. El FAT~. Hij maakte in het verleden, behalve van de reeds in het O.R. opgenomen aliassen, ook
nog gebruik van de volgende namen:
1•

2.

J.
4.
5·
van hem worden de volgende geboortedata opgegeven: 19)4, 19)6
en 1937. Beschrijving: lengte 1.65 m., vuil-gele gelaatskleur,
zwart haar, zwarte ogen. (zie ook foto's)
6.6)0/JJ

18.02

VLK 10
107J

x

VLK 10
VLK 10

118/VLK

19.02

De volgende bewegingen van leden van de "Saika"-ondersteunings·
groep te Modena/Italiä zijn bekend geworden:
A. De als VLK 1059 gesignaleerde
heeft op 15.2.76 ItaliM verlaten
. vische grens bij Triäst;
B. De als VLK 1058 gesignaleerde
zal
op 20.2.76 Italië verlaten via F
e ome;
c.
geboren in 1946 te Ouled Illoul, Marokkaan·
se na ona te t, mogelijk in het bezit van een Syrisch
dienstpaspoort ten name van
geboren in 1946 te
Deir Zor, bevindt zich in arrest
aliä in verband met
het opgeven van een valse identiteit; hij zal op een vlieg~ emming Casablanca ~orden gezet;
D. 11111111111111 geboren in 1946 te Kemisset, marokkaanse nati·
onaliteit, zal via het Marokkaanse consulaat te Rome gerepatriëerd worden;
E. ~ geboren in 195J te Douar Ben Meskine, even~aanse nationaliteit, heeft Italiä op 1).2.76
via de Italiaans-Franse grens per auto verlaten.
Op 19.2.76 arriveerde te 11.45 uur een Japans reisgezelschap
per Aeroflot SU 229, onder wie een Japanner genaamd:
geboren op ~ in bezit van paspoort nr.
afgegeven op~dig tot 17.1.1981
Doorlaatpost Schiphol werd de aandacht getrokken op de
tussen betrokkene en de als VLK 606 gesignaleerde:
geboren op
Opmerkelijk was ook het feit dat betrokkene de sleutels en pas·
poorten van de andere leden van het reisgezelschap in zijn bezit had; ook werden plattegronden van Amsterdam, Wenen, Stockholm en Moskou gevonden. Betrokkene verzocht toelating tot Nederland voor toeristische doeleinden. Bij nader onderzoek bleek
betrokkene en VLK 606 dezelfde lengte te hebben: 1.68m.
Met paspoort van betrokkene en die van zijn acht metgezellen
bleken echter, aan de hand van de indicatorenlijst, authentieke Japanse paspoorten te zijn.
Een bagagecontrole en visitatie van betrokkenen werden gehouden; niets wees er echter op dat men hier met terroristen te
maken had.
Na het onderzoek is door de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking besloten het negental de inreis
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OMSCHRIJVING
ltoe te staan.
lReden van signalering
~eit dat de terrorist
,
bij zijn arrestatie op 9rly in het bezit was van een
eel
vals Japans paspoort op naam van Deze en andere
paspoorten, alsmede een groot aantal valse dollarbiljetten, wel
den door het Japanse Rode Leger teruggezonden naar Beiruth.
aangezien de vervalsingen te slecht waren. Reden om aan te nemen dat ~ een bestaand alias van leden van het Japanse Ro~ Doo
terpol Tokio wordt nu uitgezocht
of een "echte"
bestaat, teneinde te voorkomen
dat de verkeerde personen de toegang tot Nederland geweigerd
wordt.
Bekend is geworden dat een viertal Syriërs, allen lid van de
"Saika"-beweging, op weg zou zijn naar Nederland teneinde de
vier gedetineerde Syriërs te bevrijden. Zij zouden op o~ omstreeks 4.2.76 Amman verlaten hebben. De volgende namen zijn
bekend:
en:
zij reizen op Libanese paspoorten, gesteld op hun eigen naam.
De twee anderen zijn Palestijnen van wie geen persoonsgegevens
bekend zijn. Het viertal zou tussen de 20 en 22 jaar oud zijn.
Op 25.2.76 is hierover een telexbericht aan combin~algo verzonden, met de mededeling dat de signalering, zonder tegenbericht,
per 10.3.76 vervallen kan worden beschouwd. Gezien de huidige
situatie op het " Saika-~ront " en binnengekomen berichten, word1
de signalering aangehouden tot 1 juni 1976.

