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Op 4 november 1976 werd te Denema.r·-: ,...n,
kort na het opntijgen, een vliegtuig gekaapt door een man die een briefje aan

~~~~

de stewardesse gaf voor de piloot en tegelijkertijd l1et zien dat hij in het
bezit was van een handgranaat. De stewardesse bracht het briefje naar de
loot en deelde nog mede dat de

~an

~i

had

verklaard een mede?lichtige aan boord te
hebben. Het toestel zette daarop koers
naar Oostenrijk, conform de eisen van de
kaper.

In Oostenrijk geland gaf de ka-

per zich over aan de autoriteit en. Hij
bleek geen mededader5 te hebben gehad
zoals hij

aanv~nkelijk

had v(rklaard, en

de handgranaat bleek te zijn vervac rdigd
uit gekneed wittebrood, zwarte schoensneer, onderde l en V<'.n eert scheerapparaat
en een verbol;e n tinnen lepeltje, wat in de vor:n van een beul!"e J "'.an het
scheerapparaat ger:l nnteerd
in het

07-12-76

du i~ter

was.

Over de notieven

de nr.n wordt nog

V"~n

getast.

Bericht werd ontvangen dat
op 27 april 1973 in het centrum

de
v~n

7

december door een

rechtb~nk

di~

Rome een employée van de Isr?.ëliscpe

luchtvaca.rtmaa tschappij ..n Al, te weten
op

'yriër

doodschoot,
ve r~t ek

te Rone bij

tot 25 janr gevRn-

genis s traf is veroordeeld.
De dader, cUe op hcterdë.ad betrapt was en een vo2.le H Ge
legde, werd avant zijn veroordeline op vrije voeten
beke:-lcle r-estem:-oting te verdwi : nen na

eni~:e

ti , l

0':)

"!:lek~ ntenis

~e~te ' d,

ec>n

11

O"'!

af-

r"'et on-

Ver"lichte ver-

bli ~ fpl aats" te hebben vertor!fd.
De zove t.l ote dand va11 r' nl eotijns terro •·i r Me t C: rlomP i"eeft hie r ·nee een
typische

afloop " ~

l'italie ·• ne " gekreeen: een fer e veroorde li ng nl\dat

te voren vast st a at dat l!e da der n'la r het

b~

i ten

~n l

io u i t p;e\'le!< e ~ , en

1erhP.!Ve geen re nressaille :· in de toekon!';t t e vrC'ze n
Op 10 decmbar werd door de po li tie Utrecht de

volgend~

i ,in.
:l.nOniene 1·rief

ontva nt;en:
" .~oe m mij maa r -

Ik ben in het bezi t . _. ~,n •mnu; len · et een r:.odeli .il<

v i ruo . Deze vi rus oen kunnen hC'••l de r t ··rl ' t t·echt do en. I:

~·:il

f. 250.

000.- in coupure s v • n f. 1JO.- en :' . 25 .- n.s. •"::l.;"J. nr(;'l.ravond 13 decc:r.ber in een rode koffer. Cn: 21 . 00 uur ···oet

~e

.offer in (\('

• <tl '!.etje

___V
__._E_R_T_R._O_U
__Vi
__E_l__IJ_K____~~~~~~~~:~~~Ec~~97_6_______
eta;m van het

hoofdpo :1 tk~ntoo ~.

Iemand hA.al t de koffer é'.f die ik onder

druk heb en van niets weet. Ale U hem arresteert of wat dan ook zullen
de rrv·1pen niet te overzie:• zijn. I k

m~ak

geen

~ap,i es,

ik wan ook het

brein achter de ontvoering van het Nederlandse meinje in 13russel."
Op dezelfde datum werd de volgende brief bij het Utrecht r. Nieuwsblad bezorgd:
11

Voor de Voorp?.l{i na. Noem mij maar - - Ik ben in het b a zi t van ampu l -

len met een dode l ijk virus. Deze

virus~en

ku nen heel de stad Utrecht

doden. Maandag 13 december moet f. 250.000.- kl· ··r st -. a.n. Meerdere gegevens heb ik toegestuurd aan het Hoofdbureau van Politie Paardeveld.
Ik was het brein achter do ontvoerins van het

l~ed o r landse

meisje in

Brussel. Ik zal Nede r l and laten r i llen".
Confor• ! de eisen werd een rode tas gepl aatst bij het hoofdpo.·tk1\ntoor,
waar cepost h'erd. E:- kW a:il e chter nie:- and optiagen.
Op 6 januari 1977 werd door de geme<!ntepoli tie Utrecht Elen persoon gearresteerd 1ie middels een dreigbrief trachtte f . 20.000.- af te persen
van een juwelier. Er z ouden ti j dbonmen geplA.:ttst zijn in de winkel. Bij
verhoor

bekende betrokt:ene ook de viruszn:<.k, toen hij geconfronteerd

werd met zijn brieven.

Hij is genaamd:

Gedurende de Libanese burgeroo1·log zouden tientA-llen duizenden Li b~.nese
paspoorten in handen van de Palestijnse bevrijdinesbewegingen geraakt
zijn.
Er zouden reeds gevallen bekend zijn van Palestijnen, d i e in Europese en
Arabische landen arriveerden met dergelijke pa; poorten. De reGering van
Koeweit ~ou be~loten hebben geen reizigerR met in 1975/76 afgegeven Libane::;e pasnoorten tCI8 te laten, tentijl de :3aondi-Arabische regering :
november 1976 besloot alleen

reiziger~

toe te laten met Li baner:; ~ p?.spoorhet hoof "' v:>.n "General Securi-

ten indien getekend door
ty" in Libanon.

-

Verdacht zijn voorna.:"elijk lichtblauwe pas poorten"'' t nu:nmers l oven de

Bij onderzoek is gebleken dat de twee "F.N."-pistolen, die de kapers
van het K.L.M.-toestel

11

Cit~' of Madrid" in september

1976 in hun bezit

hadden, op 26 mei 1976 de F.N.-fabriek te Herstal/Beleië verlieten met
bestemming

11

f>linistry of Defense and ~tariceting Sunply' te B~gdad/Irak ••••
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