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7, 
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clou.: - \ · 6 '1- \ \\ '1- '1- .& a.n. De Procureurs-Generaal, fgd. Diret:teuren van 

Politie; 

/ 

De O~ficieren van Justitie, Hoofden van Arron-L 

diesementsparketten; 

De Korpschefs van Gemeentepolitie; 

De Algemeen Inspecteur van het Korps Rijkspo

litie; 

De Districtscommandanten der Rijkspolitie; 

De Staf van de Koninklijke Marechaussee, Hoofd 

Sectie II; 
De Commandant van de Dienst Luchtvaart van het 

Korps Rijkspolitie; 

Het Hoo~d van de afdeling Douane, Ministerie 

van Financiln; 

Het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. 

Hierbij heb ik de eer U het "Journaal Bericht

geving Terrorisme" over de maand maart 1976 te 

doen toekomen. 

Bet Hoofd van de Centrale 

Recherche Informatiedienst, \r. - _) 
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6.6JO/J57 
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BLAD: 1 
MAAND: MAART 1976 

In overleg met de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en Grensbewa
king is besloten tot de volgende mutaties in het signaleringsbe
stand: 

611 
615 
616 
617 
878 
879 
880 
881 
882 
894 
900 
901 
902 
90.3 

609 
889 
890 
899 

signaleringens I 
608 geboren op te Perrefi Fitte/Zwit~ 

I 
619 geboren op 

Op 6 maart werd op Airport Fiumicino te Rome een drietal ter
roristen aangehouden in bezit van automatische pistolen, merk 
Browning, kal. 9 mm, en een aantal handgranaten. ZiJ zijn ge
naamd: 

, geboren in 1952 te Sebah, wo
ebah; 

in 1952 te Dishati/Sebah, wonen-

geboren 1952 te Ghira/Sebah, wonende te Sha-

Van Duitse zijde werd vernomen dat de volgende personen deel 
uitmaken van een Turkse extremistische groepering die aanslagen 
in de B.R.D. plannen. Een aanslag in Nederland kan niet worden 
uitgesloten. 

geb. - te Pasinler, won. Bochum, 

geh . .... te Ankara, won. MUnster, 
maakt ge~n een rode VW-kever, kenteken 

geb. te Istal 

won. MUnster, tlllllllt 
geb. - te Ankara, won . Rodenkirchen, 

:foto 2) 
geb - won. te MUnster, 
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16.0J.76 
175/ZM/76 

18.03.76 
7-218/1854 

19.0J.76 
201/VLK/76 

Naar aanleiding van een interview in een TROS-Aktua t.v.-program· 
ma na de gijzelingsacties door Zuidmolukkers, waarin een wapen
handelaar verklaarde vuurwapens aan Zuidmolukkers te hebben gele· 
verd ten behoeve van de terroristische activiteiten te Amsterdam 
ontving de Gemeentepolitie Amsterdam een anoniem schrijven, waar· 
in enkele tips omtrent deze wapenhandelaar. 
Uit een door GP Amsterdam ingesteld onderzoek is gebleken dat de· 
ze "wapenhandelaar" is genaamd: geboren 
te Amsterdam op tillila beroep op verzoek 
van (en tegen betaling van f150.-.ddor journalist bij 
TROS-Aktua) zich voorgedaan als wapenhandelaar. Hij had tijdens 
dit interview een nylonkous over het hoofd getrokken om herken
ning tegen te gaan. 
Gebleken is dat - geen - nhandelaar is. Hij had nimmer vuur· 
wapens verkocht. Wel komt 42 maal voor in de politieregis
~.a. terzake de artikelen 310, 311 en 141 van het W.v.Sr . 
._, heeft omwille van de publiciteit een wapenhandelaar "ge
maakt". 

Van Interpol Rome werd bericht ontvangen dat een welbekende Ita
liaanse industrieel eendreigbrief heeft ontvangen van een "inter· 
nationale bende", die de betaling van vijf' miljoen dollar in dia· 
manten eist. Indien niet tijdig betaald wordt, zal een raket van 
het type "Redeye" worden afgeschoten op het privévliegtuig van 
genoemde industrieel, danwel op het lijnvliegtuig waarop hij al
tijd boekt. 
Later werd van Ip Rome vernomen dat het het kantoor van Olympic 
Airways op 19.3.76 te Rome eveneens een dreigbrief' had ontvangen 
waarin de beta~ing geMist werd van $ 450UOOO.-, alsmede een be
drag van 500.000.- dollar in diamanten. Indien niet betaald want· 
dan zal een vliegtuig van de "Olympic Airways" worden neergescho· 
ten op het moment van landen of' starten. Dit zou ook met een ra
ket van het type "Redeye" gebeuren. De datum waarop het geld zou 
moeten worden betaald is 25 maart 1976. Het geld is niet betaald 
en in Italiä is het onderzoek naar de identiteit van de afper
sers nog lopende. 

Op 19 maart werd medegedeeld dat volgens een betrouwbare bron en· 
kele dagen geleden twee Arabieren in Amsterdam aangekomen zouden 
zijn, genaamd: 
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Zij zoud1:n een tcrrori st i :;cll~ act ie gaan voorbereiden of ui tvoe
ron. 

- : ene is bek~nd a aan de - als 
~schro instruct.t.Htr; de nuam is gcnot.-md in een 
nct~t·rk voor ~apen- en person~nsmokkel naar Europa. Een onder
zo.-!' op ::;chiphol en bij de afd. hotelcontrOle van de Gemeentepo
Jilit:\ Amst~rdam bleef :1onder· positle.f rttsultaat. 

JII.Oï.7l.J Tn de uacht van JO. 1:.!.75 op 1.1.1976 gelukte het onbekenden door 
lmtnlldnst ctul ,_.,, . rorcl~ urd toiletraam binn~n te komen in het Chileense Con

sul<~" t -t;t •u•·rraal 1 ,. Fr<1nkfur· t. De aanwe~igP bureau' s Pn kasten 
''"'eh 11 I>J>t'lll-~"ht· oht.·n, .a L~nwcl1 ~ •·en muursafe in dl.· kamer van de Con· 
·"'d. 11(' 1 vol ~uudo wt•t d d t' volgt!lldc: ochtcncl verrni ~t.: 

I vi~to~l merk ~alther TPH, cnl. 6.J5 mm., nr. 26))69/6174; 
1 revolver merk "Ruby ~xtra", Spaanse makelij, cal •• 22,nr.614655 
I t•t,vol,·er merk "Rossi", cal •. )8, nr. D-252153; 
7l:S blauwe blanco Chileens(.> paspoorten; 
I s t.empl:!l: "~1ELKOf\IAN"; 
I Htempel:"SCHUBFRT"; 

2 r·ondo consulaatstempels: "CONSULADO GCNERAL DE CHILE FRANCFORT ' 
m~t heL chileense wapen; 
1 stemp~ls:"ENRIQUE MELKONIAN, CONSUL GENERAL"; 

stempel~ "DHUCKSACHE••; 
2 ~tempels: "BHUNO H. SCHUB~RT, CONSUL GENERAL"; 

stempel: "SIN ESTAMPILLAS"; 
2 stempels: "RESIDENTE TEHPORARIO"; 
2 :;t~·mpels: ••RESIDF.NTE SUJETO A CONTRATO"; 
2 :;tempels: "Rl-STDF.NTE; BSTUDIANTE''; 

stompe!: "CISACION DE IMMIGRATION"; 
stempel: "RECIBO DOS CEDUALS CONSULARES"; 
stempel: "R~VALIDACION"; 
visumstempel; 
legaliseringsstempel; 
visumstemp~~j VISTO BUENO"; 
belastingsstempel; 
stempel ttRESERVADOtt; 
stempel "ANNULADOtt; 

1 stempel "ZUM DEPOT AUF MEIN KONTO BEI COMMERZBANK NR. 
ENRIQUE f.IELKONIAN" ; 
1 stempel: "FOR DEPOSIT TO MY ACCOUNT NUMBER - (and - · 
FIRST NATIONAL CITY BANK, ENRIQUE MELKONIAN" 
1 stempel: "FOR DEPOSIT TO MY ACCOUNT NUMBER CHASE 
MANHATTAN BANK, ENRIQUE MELKONIAN"; 
)8 oneeldig gemaakte oude Chileense paspoorten; 
1 Duits kentekenbewijs voor een Mercedes 2805, kenteken -
til afgegeven t.n.v. Enrique Melkonian, met toevoeging dat de be· 
stuurder gerechtigd is het toevoegsel "CC" te voeren. 

Helaas zijn de nummers van de 78 gestolen paspoorten niet te ach· 
terhalen; wel bestaat de mogelijkheid via de Informatiecentrale 
Bijzondere Zaken te informeren of een Chileense pas van het Con
sulaat-Generaal te Frankfurt inderdaad is uitgegeven door genoem· 
de vertegenwoordiging. 
De onbekende daders hebben na hun inbraak in het portierslokaal 
een bom geplaatst, die gevoed werd door een 9 vol.ts "transistor
batterij". Aangezien de daders geen rekening hiel.den met het feti 
dat een dergel.ijke batterij veel. te zwak is om de zea gemonteer· 
de flitsl.ampjes tot ontbranding te brengen, is de bom de volgen
de ochtend intact aangetroffen. 
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26.0J.76 
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30.03.76 
218/VLK/76 

VLK 1094 

VLK 1095 

VLK 1096 

VLK 1097 

. .LK 1028 

BLAD: 4 
MAAND: MAART 1976 

-----------------~---------------------------------~------------
Van een bron, waarvan de betrouwbaarheid niet vastgesteld is, 
werd vernomen dat op 25.3.76 te 08.00 uur vanuit Damascus drie 
Palestijnen zijn vertrokken richting Amsterdam. 
De drie zijn leden van de EL FATAH c.q. B.S.O. Hun namen luiden: 

n.g.o.); 

geboren in 19 
gesignaleerde 

iden-

De reisroute van het drietal is niet bekend. Wel is bekend dat 
zij op 28.J.76 in West Duitsland moeten zijn. Door bron werd me
degedeeld dat het niet uitgesloten te achten is dat deze Pales
tijnen voorbereidingen treffen m.b.t. gewelddadige acties, waar
aan zijzelf echter niet aan zullen deelnemen. 
NOOT: Van 29 maart tot J april 1976 wordt door president SADAT 
een bezoek gebracht aan de bondsrepubliek, en rekening moet wor
den gehouden met de mogelijkheid dat de B.S.O. een actie uit zal 
voeren. 

De paspoorten van de hierna te noemen personen zijn tijdens een 
terroristische actie van het Japanse Rode Leger in Kuala Lumpur 
gestolen. Zij kunnen ten behoeve van het J.R.L. c.q. de Pales
tijnse organisaties gebruikt worden. 

geboren op~ te Maleidië, paspoort 
etreft hier ee~sisch dienstpaspoort, 

vervaltf 

geb. 
at' gegeven 

tlllllllllllll (vrouw), geb. 
~Brunei) nummer 
vervalt op 8.6.1982; 

e Maleisië, Maleis paspoort num
.7.75, vervalt op 18.7.1980; 

te Chiba(Noord Borneo), pas 
op 6.6.72 te Brunei, 

geboren op te Frankrijk, pas-
afgegeven te Kuala Lumpur op 2J.7.74, 

geboren op tllllllt te Taiwan, Chinees paspoort nr. 
afgegeven in Taipeh op 10.4.73, vervalt op 20.5.80. 

FOTO 1 __,. 

FOTO 2 
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