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Telefoon: 070-614091

Aans De Procureurs-Generaal, tgd. Directeuren van PolitieJ
De Officieren van Juatitie, Hoofden van ArrondisaementaparkettenJ
Dt lorpacbe!a van GeaeentepolitieJ
De Al«8meen Inepecteur van bet lorpe RijkapolitieJ
De Dietrictt co. .and&8ten van RijkapolitieJ
De Stat van de Ioninklijke Marechauasee, Hoofd Sectie II1
De co. .andant van de Dienat Luchtvaart van het Iorpe Rijkepolitiel
Bet Hoofd van de Afdeling Douane, Ministerie van FinanoiiDJ
Be t Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidadienet,
De Leider van het Landelijk bijetandateaa terreurbeatrijdingJ
De Chef van de Afdeling Openbare Orde van het Miniaterie van Binnenlandse Zaken.
I

Hierbij heb ik de eer U het •Journaal Berichtgeving Terroriaae•
over de a aand november 1976 te doen toekomen. Bijgaand gelieve U
aan te treffen een achrijven van het Secretariaat-Generaal van Interpol te St. Cloud, aangaande een gevoerde aodue-operandua in bomaanslagen.
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BLAD : 1
NOVEMBER 1976

MAAND:

-------------------------------------------------------------------Algemene mededelingen inzake indicatorenlijsten.
In de praktijk is gebleken dat er moeilijkheden kunnen rijzen bij het
gebruik van de indicatorenlijsten ter onderkenning van valse paapoor·
ten, die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en door de Centrale Recherche Informatiedienet zijn verzonden aan de diverse dienaten. Vaak kunnen echter misverstanden worden voorkomen door de volgende punten in acht te nemen:
a. Indicatoren worden onttrokken aan en gegeven voor met name genoem·
de series valse paspoorten; het is niet noodzakelijk dat eventuele andere seriel valse paspoorten dezelfde kenmerken zullen vertonen. BU de opgesomde indicatoren staat in vele gevallen vermeld van welke periode de passen zijn, of een aantal begincijfers
van het registratienummer.
b. De foto's en tekeningen in de indicatorenlijsten

Z~Jn

slechts ter

illustratie bedoeld. Primair staat de tékst; daarin wordt verwezen naar de foto•s. Het is dus nietjuist "nieuwe" indicatoren te
onttrekken aan de hand van illustraties, daar hierdoor verwarring
kan ontstaan gezien de (terecht) verschillende achtergronden eto.
-o-o-o02-11-76

De aandacht wordt gevestigd op de volgende Arabieren:
geboren

VLK 1448

t111

te Kal Kiela/Palestina, in

bezit van een Jordaans paspoort nr. tllllllt mogelijk reizend op een
Zuid-Yemenitisch paspoort nummer 411111t afgegeven te Aden;
geboren in

VLK 1449

van een Jordaans paspoort

tilt

te Nablus/Palestina, in bezit

nummer ~

mogelijk reizend op een

Zuid-Yemenitisch paspoort, nummer onbekend;
geboren op op een Zuid-Yemenitisch paspoort.

te Nablus, reizend

Betrokkenen zouden met een onbekend aantal andere Arabieren van plan
zijn een niet-Arabische diplomatieke vertegenwoordiging te bezetten
in een der PerzisChe Golfstaten of in West-Europa. De groep reist
behalve op de bovengenoemde reisdocumenten, op Lybische of Iraakse
papieren.
05-11-76

Op 2 oktober 1976 werd een tweetal Japanners in Jordanië aangehouden
die ziel. legitimeerden met valse Japanse paspoorten. Zij gaven op genaamd te zijn

en

Na hun vinger-

afdrukken genomen te hebben, bl.ek het te gaan om de volgende leden
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vervolg
VLK 1451X

iovEMBER 1976

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

Aan de hand van foto's heeft

zijnde
de "rechterhand van z
geboren
te Quito/.cuador op 4llllllt is in bezit van een Ecuadoriaans paspoort ~ afgegeven te Lima op

5.2.1975. Deze -

, die o.a.
een actief deel had aan tlllllt• actie in Parijs en diens daaropvolgende vlucht via Londen, bleek eerst onlangs in werkelijkheid
te zijns
VLK

1451

geboren in 1927 te Anakit.
De aangehouden Mauritiaan tllllllllt verklaarde de valse paspoorten
in Milaan van verkregen te hebben. plastische chirurgie hebben laten toepassen ••••

09-11-76

zou naar zijn zegge

Op het moment zou in Europa rondreizen de als VLK 910 gesignaleerde

•n

(aliasz -

----- en -, ~ ·
Beiden zijn lid van de Black September Organisation.
1 Q-11-76

In aansluiting op mutatie 28-10-76 betreffende de bomaanslag op bet
gebouw van ket Interpol Secretariaat-Generaal te St.Cloud te Parijs,
wordt nog het volgende medegedeeld.
De bo• explo4eerde oa 01.10 uur in de nacht van 27 op 28 oktober

1976. Het geheel vaa geplaatst tegen de auur van het restaurant en
conferentiesaal. Gelukkig

Va8t

er geen persoonlijk letsel te be-

treurenJ vil aanzienlijke materitële schade. (Een groot aantal ruiten sneuvelden, deuren verden veggealagen,evenals een aantal tussenmuren; de liften varen ontzet). De centrale documentatie en het internationale radiostation varen echter nog onbeschadigd, zodat het
verk noraaal doorgang kon vinden. Men tast nog in het duister aangaande het motief van de daders, doch aangenomen wordt dat het hier
oa een actie van een Spaanse afscheidingsbeweging gaat.
13-n·- 76

In verband met de vaststelling van de identiteit van één van de kapers van de City ot Madrid op 4.9.76 als zijnde
geboren in 1950 te Damecua, houder van een Syrisch (niet vervaletJ)
paepoort, verd de vraag aan Interpol Damascus gesteld of betrokkene
mogelijk criminele antecedenten aldaar had. Na tvee maanden kwam het
volgende antwoord binneaa
"Pleaee let us knov vhether you have obtained further information
about the real identity of thie alleged pereon , becauae the passpor
found in bie poseaasion ia talaified and he bimself ia unknovn in
our country. In oase tbat auct pereon ia atill in your count~y, you

vervolg

nog het volgende tweetal gezocht:

1453
VLK 1454
VLK

geboren

, alias ~te Al-Bireh, in het

bezit van een Jordaans paspoort nr. tlllllt, afgegeven op 2.

5 • 72 te

AIUII&n I

welke volgens de Italiaanse politie de intentie zouden hebben
een aanslag te plegen op een Saoudi-Arabiache, Tunesische of
Egyptische ambassade. Zij maken deel uit van de z.g. "AbuNidhal"-groep, die o.m. de pers haalde door de aktie in het
Semiramia-hotel in Damascus. Deze groepering heeft zich afgescheiden van de P.L.O. naar aanleiding van de
vantie in Libanon.
De verdachten

Syriac~e

inter-

rklaarden de wapens en explosieven in

een grot nabij hun woonplaats Aritzo gevonden te hebben. De handgranaten zou tllllt gedU2ende zijn dienettijd in het Italiaanee leger ge·
stolen hebben.
Op 22.11.76 kvamen vanuit Rome een tweetal deskundigen overgevlogen
van de Italiaanse

politi~

ter assistentie bij het onderzoek •

Bij de verdere verhoren van

bleek het volgendes

a. de verklaring van tllllt dat de handgranaten door hem gestolen waren van het Italiaanse leger ia onjuist. Dergelijke handgranaten
zijn nimmer in Italië gebruikt.
b. Zowel de springstof

als het slagpijpje en de staven explosieven

zijn deugdelijk genoeg om een zeer krachtige bom te vervaardigen
en tot detonnatie te brengen.
c. en waren beiden lid van de z.g. "Lotta Contibua"-beweging ("Constante Strijd"), een bui tenparlementaire organisatie diE
o.m. de Rode Brigade voortbracht.
d. Aan de opgegeven reden voor hun reis naar Nederland (werk zoeken)
moet sterk getwijfeld worden. Men denkt eerder aan de mogelijkheié
dat -

en tllllt een tweede groep hadden moeten bevoorraden, die

dan met het verkregen materiaal een terroristische actie zouden
moeten gaan plegen.
Beiden hebben hun eerste verklaring (met uitzondering van enkele details) steeds gehandhaafd. Inmiddels is van Interpol Rome een verzoek tot uitlevering ontvangen, hetgeen momenteel in behandeling
genomen.
24-11-76

In de "Posthoorn", een wekelijke blad voor Den Haag en omatreken,
verscheen op 24.11.76

de volgende advertentie:

(z.o.z.)

~

BLAD :

1

~~~J[~~-~~E:-~lJ~----------~------------~~-~~~~~-~~~~--steunpunten. De groep rondom - best~at uit minimaal 11 personen,
van wie het merendeel nog niet is getdenti!iceerd. Eij onderzoek ia
gebleken dat een drietal bekende contactpereonen van
momenteel onvindbaar zijn. Deze zijn genaamdz
1)

geboren op te Freiburg, signalement 1 ln
te 1.82 m., lang donkerblond haar, ovaal gezicht, blauwe ogen (zie
toto) I

2)

geboren op te Karlsruhe1 signalement I
1.75 m. lang, slank, donkerblond haar, blauwe ogen (zie foto);
3)
geb. te SingenJ signalement: lengte 1.80
m., slank, middelblond haar, ovaal gezicht, grijze ogen (zie foto),
Verd-.r. bleek uit de aangetroffen aantekeningen dat zij het plan haddell

in de nabije toekomst een actie uit te voeren (doel onbekend), en beschikten over verschillende springstof-, sleutel-, stempel- en communicatiemiddelende pots, alsmede een z.g. 'bommando-woning11 • Vermoede lijk
waren - en - op ~ p weg naar de per 1.12.76 gehuurde
"commando-woning" in het noorden van het Zwarte Woud.
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De 12 mm. revolver, aangetroffen in
bezit van

staven Nitrex explosieven
van

(zie mut. 20.11.76)

Het vuurkoord
met slagpijpje
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In bezit van ~
aangetroffen S!eütele, nog niet geidentificeerd.
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Aangetroffen wapens in bezit van
(zie mutatie 30.11.76)
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l) - EXPLOSION OF A BOMBON BOARD AN AIRCRAFT

2) - EXPLOSION OP A BOMB IN AN AIRPORT

J)

The offender checked in at the airline company desk at the airport
Be handed in bis suitcase but did not actually board the aircraft.
The auitcaae containing the bomb exploded durins the flight .

2)

The offender (using a false pasaport) stayed at an hotel and while
there contacted the pereon suapected of acting as bis accomplice.
He reaerved a seat on an aircraft and checked in at the airline
company desk at the airport. He handed in hia suitcase but did not
board the aircraft.
The aircraft captain noticed the passenger's absence and had the
auitcase taken to the left luggage office where it exploded a few
hours later.

COUNTRY WilERE THIS KIDUS OPERANOl BAS BEEN USED

••••r•l ••ttr•t•rl•l

, . r••

~r••••••~

.,,,.

PAKISTAN

·~IMf'./!1/IUII

/Çr••••l

--

