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De Procureurs-Generaal, fgd. Directeuren van Politie;

De Officieren van Justitie, Hoofden van Arrondissementsparketten;
De Korpschefs van Gemeentepolitie;
De Algemeen Inspecteur van het Korps Rijkspolitie;
De Districtscommandanten van Rijkspolitie;
De Staf van de Koninklijke Marec haussee, Hoofd Sectie II;
De Commandant van de Dienst Luchtvaart van het Korps

R~kspolitie;

Het Hoofd van de Afdeling Douane, Ministerie van Financiën;
Het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst;
De Leider van het Landelijk Bijstandsteam Terreurbestrijding.

Hierbij heb ik de eer U het "Journaal Berichtgeving Terrorisme"
over de maand augustus 1976 te doen toekomen.
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Van Interpol Wiesbaden werd een radiogram ontvangen met de
volgende inhouda
"Salon des renseignements obtenus des attentats sent commis
de plus en plus a l'etranger visant des touring-cars Allemand&. Afin de pouvoir elaborer des contre-mesures appropriéesl prière transmettra d'urgence tous renseignements
dont vous disposez jusqu'ici en ce qui concerne des evenement& de ce genre dans votre pays. Prière communiquer aussi
dans l'avenir tèls attentata contre des touring-cars Allemande."
Tot op heden is niets gebleken van terroristische acties op
Duitse bussen in Nederland.

523/535/
VLK/76

11·08-76

Terreuractie in Istanbul.
Op 11 augustus te 19.00 uur landde een El-Al toestel op hèt
vliegveld van Istanbul. Drie minuten later landde er een
Pakistaans toestel op weg naar Bagdad, komende van Rome.(eeJ
ander rapport spreekt over een Al-Italia toestel).
Ongeveer 60 El-Al-passagiers varen reeds op weg naar het ge·
reedstaande toestel, tervijl een tiental noeop de securitycheck wachtten.
Tezelfdertijd kvamen de passagiers uit Rome in de transitruimte aan en liepen voorbij de El-Al passagiers. Vier man
maakten zich los uit de Rome-groep, naderden de El-Al passagiers en gooiden twee à drie explosieve ladingen tus•en
hen in. Twee terroristen haalden machinepistolen te voorschijn en begonnen een vuurgevecht met de locale veiligbeidt
troepen. Na enige ogenblikkentrokken desa twee zich terug
in de El-Al -securit7-check cabines. Na veertig minuten gaven zij zich over aan de autoriteiten. Twee andere terroristen, vaaronder een Japanner, verden in het vuurgevecht
gedead. De gearresteerden varen genaamda
, ( n. g. o • } , en 1

(n.g.o.). (zie foto's)

533/VLK/76
aut.146/76

25-08-76

Terreuractie in Entebbe
Op 27 juni 1976 werd een toestel van de Franse luchtvaartmaatschappij Air Francs op de lijn Tel Aviv - Parijs na een
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tuesenlanding in Athene gekaapt. Acht à tien minuten na
het opatijgen ontstond er rumoer in het portaal. tussen de
eerste en tweede klasse, waarbij twee Palestijnen en een
Duitse vrouw betrokken waren. Deze laatste annonceerde via
de boordomroep dat het toeetel gekaapt vaa door het P.F.L.P.
en dat de nieuwe oomaandant llllllt (i.i.a.
heette.
Door de Palestijnen verden bij de zee uitgangen van het
vliegtaià ovale biscuitblikken (vaar avaar aan getild werd)
op uiterat Toorzichtige manier neergezet en vervolgene met
electrieche draden aan de deurklinken bevestigd.
Boven Bengazi verd rondgecirkeld vaarbij de leider Tan de
kapere - die gedurende de hele vlucht in de cockpit verbleef - verklaarde dat men wachtte op toestemming tot landen. Ra meer dan een uur boven Bengazi gevlogen te hebben,
kreeg het toestel toestemminetot landen. Er schijnen onderhandelingen met de LJbische autoriteiten te hebben plaategeTonden. De passagiers hebben alechta gemerkt dat tijdene
het ca. zee uur durend oponthoud werd bijgetankt, waarna
het toestel weer opsteeg met onbekende bestemming.
In de vroege ochtenduren van maandag 28-6 landde het vliegtuig op het Tliegveld Entebbe te Unganda. De gebeurtenieaen
op dit vliegveld bewijzen dat de Ugandese autoriteiten niet
alleen van te voren op de hoogte waren van la kaping, doch
hier ook van ganser harte aan meewerkten.
Zo werd bij d~ landing op Entebbe vaargenomen dat Ugandeae
militairen langs de startbaan lagen met wapens op het vlieg·
tuig gericht. Vlakbij het punt vaar het vliegtuig uiteinde~ 
lijk stopte stond een witte Meroedes met een CD-kenteken ge•
parkeerd, waarin Tier Arabieoh uitziende pereonen aaten,
die machinepistolen en revolvers uit de auto haalden en ver·
volgens de kapers allerhartelijkst begroetten aleof zij elkaar reeds lang kenden.
Door de (tijdens de debarkatie arriverende) preaident Amin,
~

vergezeld door een vijfjarig in •aaraalsuniform gekleed jongetje, verden de kapera trouwens •••~ hartelijk begroet. De
indruk bestond dat zij gecomplimenteerd verden met hun succesvolle aissie. Van drie van de Tier Arabieren verd een so·
danige beaohrijTing gegeven dat geconcludeerd kan vcrden da1
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het hier om diplomaten dan wel P.L.O.-vertegenwoordige'r s
giat. Kort na de aankomst op Entebbe bedankte de leider de
paaaagiers voor de rust en kalmte waarmee men de kaping opgevat had, en "hoopte dat zij van hun eerste Ugandeae ontbijt zouden genieten".

De indruk ontstond bij de passagiers

dat zij vrijgelaten zouden vorden en zij felici te'erden elkaar met de goede afloop.

Des te groter was de desillusie

toen aan door Ugandeae militairen naar het oude stationsgebouw gedirigeerd werd en men merkte dat men nog steeds gegijzeld werd.
In ecruimte van het oude stationsgebouw- mogelijk een
aagazijn - waren ongeveer 150 nieuwe fauteuils aanwezig
(identieke fauteuils verden later ook in het nieuwe atationsgebou-waargenomen) , klaargezet in rijen.
Binnen twee en een half uur

werden voor 261 mensen klaar-

gemaakte maaltijden geserveerd door kelners in uniformen
van kelners van het nieuwe atationsgeb?uv. In de nacht van

28 op 29 juni 1976 verd de bewaking van de gijzelaars van
de kapars overgenomen door de vier Arabisch uitziende personen uit de vitte Mercedea.
Alle gijzelaars werd opgedragen hun personalia (adres, beroep, etc.) in te vullen op formulieren (die in dikke pakken aanwezig varen) waarbij gevaarachuvd werd dit vooral
correct te doen, aangezien de gegevens gecheckt zouden vor• ·
den met de reeds eerder ingenomen paspoorten.
Bij de vrijlating van de eerste groep werd gevraagd naar
camera's en werd de handbagage - niet al te nauwkeurig doorzocht. Bij de vrijlating van de tweede groep verden alle camera's gevorderd (en filmrolletjes), ook verden andere
vaardevolle voorverpen geroofd, zoals vulpennen, taperecordera en manchetknopen.
Vrijvel meteen na de debarkatie vervoegde zich een dokter
bij het gezelaohap (er werd aangekondigd dat het een Egyptenaar vaa); ook deze werd door de kapera hartelijk begroet.
Deze dokter reed in een combibusje met het opschrift 1 ''Miniatry of Bealth, Officer of the Ugandese Government", en
vas vergezeld van een Ugandese verpleegster.
Dinsdag 29 juni vond in de middaguren de scheiding van Isralli'a (die reeds eerder met veel minder egards verden be-.4-
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handeld) van de niet-Iaraëli 1 s plaats na een aankondiging
dat de met name genoemde personen zich ter verb~tering van
de accomodatie naar een ander vertrek moeeten begeven.
De Iera8lische passagiers, overgebleven na de vrijlating
van twee groepen niet-Ieraëli'ache gijzelaars op reep. woens
dagochtend en donderdagmiddag, herkregen hun vrijheid door
een in het die~ete geheim g•plande en uitgevoerde actie van
de I.D.P. (Israeli Defenae Porcea) in de nacht van zaterdag
op zondag 6 juni 1976.
bij de actie in Entebbe zijn de volgende documenten gestolen buiten de reeds eerder gesignaleerdez
geboren op
te Metz, 1 Belgiecl
identiteitsbewijs voor vree•delingen met foto, nummer tlllt
afgegeven te Antwerpen op 27.6.73, geldig tot 4.7.781
Belgisch rijb.vijs met foto,nummer tlllllllt afgegeven te
Antwerpen in 1968, Frane · paspoort nummer ~ aerienUDllller , afgegeven op 6.9.67 te.Metz(Fr.),

VLX 1437

VL& 1438

geboren -

te Wilrijk/B.,

gehuwd aet genoemde Frans paspoort · afgegeven in 1968 door de Franse consul te A.ntwerpenl Belgische
identiteitskaart nummer
afgegeven te Antwerpen
op 25.11.1968.
534/IT/76

26-08-76

De aandacht wordt gevestigd op de volgende persoon van Ier•• nationaliteita

lVr/yLK 1439

geboren op
zit van een Iers paspoort, nummer -

te Dundrum, in be-

die behoort tot de gewelddadige tak van de I.R.A., voor
welke organisatie hij bommen zou vervaardigen. Bij verplaatst zich in een rode Volksvagenbus met het Zwitserse
kenteken ~
Bet is niet uitgesloten te achten dattlllt zal trachten Kederland binnentte reizen. Betrokkene ia door de Roofdafdeli~g Vreemdelingenzaken als ongewenste vreemdeling gesignaleerd.

.
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Tu1een 1 en 8 juni 1976 zijn uit de militaire opelagplaate
te Vildfleoken/Dld. gestolen ten nadele van de Aaerikaanee
atrijdkra•hten een vijftiental LAW (H-E) antitankwapens,
lotnum.ere LS-219-5R, cal . 66 am.
voor direot gebruik gereed .

Zij zijn achietklaar en

O.taeDt de identiteit van de dader(s) en het motief voor
4ese diefetal tast men in het duister. Er is geen directe
indicatie dat betrokken wapens naar Nederland zouden zijn
overgebracht. {sie foto's) •
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