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I 
Nationaal Centraal Bureau 

Interpol Oen Haag 

Raamweg 47, Den Haag 
Nederland 

Tel.adr. 'Interpol La Haye· 
Teleloon 070-614091 

INFORMATIECENTRALE 
BIJZONDERE ZAKEN 

-----~-------~----
TEL. 070-614091 tst. 395 en 368 

mTEL. 070-461432 (direct) 

-~-------------------~--------~ 

I 

Aan& De Procureurs-Generaal, ~gd. Directeuren van Politie; 
De Of~icieren van Justitie, Hoo~den van Arrondiseemants
parketten; 
De Korpschefs van Gemeentepo1itie; 
De Algemeen Inspecteur van het Korps Rijkspolitie; 
De Districtscommandanten der Rijkapo1itie; 
De Staf van de Konink1ijka Marechaussee, Hoofd Sectie II; 
De Commandant van de Dienst Luchtvaart van het Korps 
Rijkspolitie; 
Het Hoo~d van de a~delinc Douane, Ministerie van Finan
ci.ln; 
Het Hoofd van de Binnenlandse Vei1igheidsdienst. 

Hierbij heb ik de eer U het "Journaal Berichtgeving Ter-
rorisme" over de maand apri.l 1976 te doen toekomen. 
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DOSSIER DATUM 

VLK 1099 

341/RJ/76 08.04.76 

Bepro.174/ 7G 

VERTROUWELIJK 
BLAD: 1 

MAAND: APRIL '76 

OMSCHRIJVING 

Op 6.4.76 te 07.15 uur arriveerde op de luchthaven 
Schiphol met een lijnvliegtuig van de Canadese lucht
vaartmaatschappij "Canadian PaciCic", vluchtnummer CP· 
382, vanuit Edmonton een Jordaniär. Blijkens het in 
zijn bezit zijnde paspoort was hij genaamd: 

geboren te Lefta in 
, paspoort nr.- aCgege· 

ven Amman .op 19.12.75, geldig tot 19.12.78. 

Betrokkene was in het gezelschap van een Canadese Imm: 
gration Officer. Op 6 april 1976 te 11.05 uur vertrok· 
ken beiden per KLM naar Amman. 

Vernomen we~lid is van de P.F.L.P., in 
dienst van ~et orgaan van de P.F.L.P. en vaJ 
het "Foreign Operations Committee", voor welke organi· 
satie betrokkene paspoorten en financiUle details be
handelde. Hem werd in oktober 1974 een deportatie-las 
geving overhandigd, doch ingevolge een ingesteld be
roep werd deze lastgeving eerst op 23.1.76 effectief. 
Hij zou volgens onbevestigde bronnen met een andere 
P.F.L.P.'er het volgende overeengekomen zijn: 1) ge
welddadigheden te plannen in samenwerking met niet-Arl 
bische Canadese terroristen; en 2) een spectaculaire 
terreurdaad uit te voeren tijdens de Olympische Spelel 
te Montreal 1976. 

In verband met een de directie van de 
Katholieke Sociale Haag (K.S.A.) en 
een docent genaamd is in de maand 
maart en april 197 het gebouw van de K.S.A. diverse 
ma1en met verf beklad, ook is het een keer bezet ge
weest. Reden van dit geschil was dat~ nie1 
als leraar op de K.~.A. aanyaard kon~ wat 
gezien zijn verleden de K.S.A.-directie niet kwalijk 
genomen kan worden. Op 8 april 1976 werd bekend dat 
een groep K.S.A.-leerlingen die zich achter 

geschaard hadden, een gewelddadige actie zouden 
gaan plegen t.o.v. de leden van het K.S.A.-bestuur. 
In de nacht van 8 op 9.4.76 werd geconstateerd dat de 
woning van de directrice met verf was beklad. In deze 
nacht werd ook gezien dat een VW-bus, waarvan het ken· 
teken op naam van staat afgegeven, zich 
verdacht ophield j een r Volkswagen, eigendOm var 
een der bestuursleden van de K.S.A. Nadat het VW-bus· 
je was weggereden, werd onder de rode Volkswagen een 
teil met benzine aangetroffen, voorzien van een ont
stekingsmechanisme, waardoor het geheel als brandbom 
fungeerde. Het ontstekingsmechanisme heeft het echter 
niet gedaan, zodat de wagen intact bleef. Na deze con· 
statering werd de aanhouding verzocht van de inzitten· 
den van het VW-busje, en de inbeslagname van de auto. 
Kort daarna werden te Rotterdam betrokkenen aangeboude 
die opgaven genaamd te zijn: 

geboren op wonende t • 

geboren op 

optllllllt , won. te Rotter· 
dam _

2
_ 



DOSSIER DATUM 

VERTROUWELIJK 
BLAD: 2 

MAAND: APRIL '76 

OMSCHRIJVING 

Op 9.4.76 vervoegde zich bij de Gemeentepolitie Den 
Haag de houder van genoemde VW-bus, teneinde zijn voer
tuig af te halen. Hij had namelijk bij de Gempol Rot
terdam aangifte gedaan van diefstal van zijn auto, 
en hem werd medegedeeld dat zijn voertuig bij de Gem
pol Den Haag in bewaring was. De man werd hierop te 
's-Gravenhage aangehouden als verdacht van poging tot 
brandstichting, c.q. medeplichtigheid daaraan. Hij gaf 
op genaamd te zijn: · 

, geboren 

In de door hem af te 
den aangetroffen van 
in een zakagenda van 
auto, was aangetekendr 
het bestuurslid) 11 Bak + 

te Rotterdam. 

werden diverse beschei
Opmerkelijk is dat 
aangetroffen in de 

de rode Volkswagen va~ 

werd gehoord in verband met zijn Volkswa- ~ 
e gebruikt was voor het uitvoeren van de actie 

doch hem kon niets ten laste worden gelegd. 
Buiten deze mislukte brandbom-actie ~ te Den Haag, is in 
Voorschoten een personenauto van een ander beatuurslid 
van de K.S.A. volledig uitgebrand. 

))0/VP/76 22.04.76 Op 22 april sloten de in het Huis van Bewaring te Al
melo gedetineerde: 

)08/VLK/76 22.04.76 

VLK 1100 

Bepro ,174/ 76 

geboren op e Ensche-

geboren op te En-
schede 

zich in de ziekenkamer van het HvB in met een zieken
broeder, welke laatste op een stoel werd vastgebonden 
en in gijzeling werd gehouden. Hij werd in bedwang ge
houden door een aldaar aangetroffen chirurgisch snij
voorwerp. De deur werd gebarricadeerd en de eisen be
kend g•maakt: 
1) een vrijgeleide uit Nederland en een vliegtuig naar 

Brazilii; 
2) een bedrag van J 100,000 . -

Na een onderhandelingaperiode met de gevangenispsychi
ater en de vader van - zagen de daders het on
doenlijke van hun actie in en begonnen valiumtabletten 
te eten. De Gempol Almelo heeft daarop een einde aan 
de actie gemaakt.~actie was de ziekenbroeder on
gedeerd, terwijl ........ met een slagaderlijke bloe
ding in het hospitaal werd opgenomen, en - s maag 

st worden leeggepompt. 

gevestigd op de Irakeesr 

geboren in 193~, in bezit 
oort genummerd ........,, afgegeven 

in juli 1971 te Berlijn . Signalements lengte ca. 170 
cm., stevig postuur, zwarte ogen, zwart haar, iets ka
lend, dunne snor, donkere gelaatskleur (zie foto). 
Betrokkene heeft in het recente verleden meerdere rei
zen in Europa gemaakt die mogelijk als doel hebben ter
reurdaden voor te bereiden. 



DOSSIER DATUM 

311/RJ/7 2J.04.76 

Bepro.174/ 

VERTROUWELUK 
BLAD : J 

MAAND : APRIL 1 76 

OMSCHRIHliNG 

Op 2J.4.76 werd vernomen dat: 

, geboren , en: 

geboren op 

beiden actief in de Rode Jeugd, de bedoeling hadden om 
op 2J.4.76 naar de Bondsrepubliek Duitsland t e reizen, 
om daar, voor dat de nieuwe wapenwet in werking zou 
treden, een aantal vuurwapens te kopen. 
Daartoe zou gebruik worden gemaakt van een Alfa Romeo 
Berlina 2000, kenteken tlllllllt eigendom van KOOPMANS 
Een telexbericht werd verzonden, waarin werd geatten
deerd op genoemde personen, en verzocht werd het tijd
stip en de plaats van grensovergang door te geven (op 
de heenreis}. 
Te 17.15 uur werd door de Koninklijke Marechaussee mee• 
gedeeld dat betrokkenen de Duits-Nederlandse grens wa
ren gepasseerd. Na deze melding werd in aans luiting op 
de vorige berichtgeving een telexbericht aan combina
tie grens verzonden, waarin verzocht werd b ij terugreis 
van betrokkenen een uitgebreid onderzoek op wapenbezit 
te houden. 
Omstreeks 14 . 15 uur reisden betrokkenen Nederland in 
via de grenspost Nieuwerschans. Door de Koninklijke Ma
rechaussee aldaar werd de Alfa Romeo nagenoe g geheel 
gedemonteerd, maar er werden echte~ n wapens~ 
troffen. Niet uit te sluiten is dat en ........ 
BERG door de activiteiten van de Duitse re rche lucht 
hadden gekregen van de op handen zijnde contrOle. 

ge • e 
VLK 1100. {zie 
tatie 22.4.76) 


