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Nadertand
Tel.adr. 'Interpol La Haye'
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Nr:
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T E R R 0 R I S ME

's-Gravenhage,

2G december 1977

aan: De Procureurs-Generaal, fgd. Directeuren van Politie;
De Hoofdofficieren

van Justitie;

De Korpschefs van Gemeentepolitie;
De Algemeen Inspecteur van het Korps Rijkspolitie;
De Districtscommandanten van het Korps Rijkspolitie;
De Commandant van de Algemene Verkeersdienst van het Korps
Rijkepoli tie;
De Commandant van de Dienst Luchtvaart van het Korps Rijkspolitie;
De Commandant van de Rijkspolitie te Water te Amsterdam;
Het Hoofd van de Veiligheidsdienst van het Koninklijk Huis;
De Directeur van het Gerechtelijk Laboratorium te Rijswijk;
De Staf van de Koninklijke Marechaussee, Hoofd Sectie II;
Het Hoofd van de Afdeling Douane van het Ministerie van Financiën;
Het Hoofd van de Binnenlandse veiligheidsdienst;
De Leider van het Landelijk Bijstandsteam Terreurbestrijding;
De Chef van de Afdeling Openbare Orde van het Ministerie van Binnenlandse Zaken;
De Directeur van de Rechercheschool te Zutphen.
Hierbij heb ik de eer U het "Journaal Berichtgeving Terrorisme"
over de maand november 1977 te doen toekomen.
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Het Secretariaat-Generaal ven Interpol te Parijs vestigt de
aandacht op het feit dat het Franse paspoort nummer 2012 in
handen is van Duitse of Palestijnse extremisten. Het paspoort
is op 29 februari 1972 te Lyon/Rhone afgegeven

aan:

Toulon, wonende op het adres
Als aanvullende informatie wordt medegedeeld dat het om een paspoort gaat met serienummer
Lyon voorzien van het

, door het Prefectuur van

administratienummer ~

~~~~~!E~~~~J-~E-~~~-~~~tse c~~~~~~~~-~~-~~-~~~~~~~~~-~es~~~~!!~
te Rotterdam.
Op woensdag 5.10.77 werden een aantal schoten afgevuurd op het
Duitse Consulaat aan de Parklaan te Rotterdam. Na onderzoek bleek
er geschoten te zijn met een .22 long rifle - high power. De kogels zijn door de voordeur gedrongen en hebben de daarachter gelegen glazen haldeuren vernield.
Omstreeks

00.45 uur die nacht wordt de redactie van het Vrije

Volk opgebeld. Een man zegt: U heeft gehoord van die schietpartij
bij de Duitse Ambassade. Dat zijn wij, de U.B.F., het Universeel
Bevrijdingsfront. De volgende tien kogels volgen vannacht". De
anonymus wordt omschreven als een warrig sprekend man, een beetje
dronken en met een licht accent.
Omstreeks 02.00 uur belt dezelfde man het vrije Volk weer op en
vraagt of

op de redactie aanwezig is. Als

dat niet het geval blijkt te zijn wil hij de volgende dag

om 14.00

uur een afspraak maken met

Als tegen de beller

wordt gezegd dat er geen

de redactie is, raakt

de man in verwarring en zegt: "Zorg nu maar dat die afspraak er
komt, want dat kan veel voor ons betekenen. We hebben vanavond wat
dingen die niet door de justitiële beugel kunnen''·
Op vrijdag 7.10.77 wordt de redactie van het Vrije Volk weer gebeld door een man die zegt: "Ik spreek namens het U.B.F., dat is
het Universeel Bevrijdingsfront. Onze actie tegen het Westduits
consulaat is ten onrechte als een grap opgevat. Vanavond zal er
nog een actie plaatsvinden".

Omstreeks middernacht belt de man

weer op en zegt: "We hebben zojuist geschoten op het Amerikaans
consulaat".
Na dit bericht wordt een onderzoek ingesteld bij het Amerikaans
?
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Consulaat aan de Vlasmarkt te Rotterdam, alwaar niets wordt
aangetroffen.
Op 10 oktober wordt er ontdekt dat er op de woning van de Amerikaanse Consul aan de Straatweg, eveneens in Rotterdam, is
geschoten. Oe Consul is enige tijd afwezig geweest en ontdekt
het feit bij thuiskomst.
Op woensdag 2 november zijn enige leden van het Rotterdamse politiekorps (uniformdienst) naar aanleiding van een meldkarnerbe, waar onenigheid zou zijn.

richt naar de

geboren

Ter plaatse worden zij aangesproken door

op tlllllllllt te Suriname, wonende op genoemd adres. Zij verklaart
enige tijd samengewoond te hebben me
te -

ge-

· verpleger van beroep, verblijvende

Rotterdam.
verklaart dat van 4llllllllt op 26.10.77 in haar woning
een geweer heeft verborgen. Bij onderzoek wordteen kogelgeweer aangetroffen van het merk ERMA, kaliber .22, en een SM-gaspistool met
kaliber 8 mm.
Na ballistische proeven bleekdat de kogels, afgevuurd op het Duitse Consulaat en op de woning van de Amerikaanse Consul afkomstig
zijn uit het eerdergenoemde kogelgeweer.
Op grond van genoemde feiten werd

op 8.11 aangehouden

Hij verklaart ongeveer veertien dagen tevoren het kogelgeweer van
t e Rottergeboren op · wonende
dam, in ontvangst te hebben genomen, na diens verzoek he t wapen
tijdelijk te verbergen.
Tijdens een onderzoek in de woning

waarbij betrokkene

niet wordt aangetroffen, blijkt het volgende: In de kelderruimte
van zijn woning en in de slaapkamer worden patroongat en aanget roffen, kennelijk van aldaar gehouden schietoefeningen. In de woonkamer hangen portretten van -

-

en -

met daarboven

de tekst "vermoord", als uitgegeven door het Rood Verzetsfront.
Op 4.11 vindt er een overval plaats op het P.T.T.-kantoor te Rotterdam-Ommoord. Eén van de hîervoor aangehouàen verdachten verklaart
te weten wie er betrokken is geweest bij betrokken schietpartijen.
Uit het hierop volgende recherche-onderzoek is het volgende gebleken. De woning

is een ontmoetingsplaats waar nogal wat

jongeren komen. Begin september 1977 komt er bij
ser inwonen genaamd

tillilt een

<41111111t>.

Dui t -

Sinds de

komst van deze Duitser wordt er veelvuldig gediscussiëerd over politieke problemen en veelal over het anarchisme. Verder komt de
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situatie in Westduitsland regelmatig ter sprake, mat name het

(-

optreden van de Rote Armee Fraktion. De indruk van één der regelmatige bezoekers van het huis

naast -

die eveneens tot de vaste bezoekers kunnen worden gerekend, achter
de doelstellingen en handelswijzen van de R.A.F. staan.
ij -

Kort nadat

België een geweer aangeschaft.

is gaan inwonen hebben zij in
Om deze aanschaf te bekostigen

zijn geluidsinstallatie verkocht. Op woensdag

heeft

- ).

5.10 wordt het Duitse Consulaat beschoten. Bij deze beschieting
zijn aanwezig -

·

-. -

en mogelijk

Voordat men bij het Westduitse Consulaat arriveert bespuit met een spuitbus de ramen van een openbaar gebouw met de tekst
"RAF" en "X-RAY".
Na de beschieting heeft -

de krant gebeld.

kondigt

hierna binnen de groep een nieuwe actie aan.
Op vrijdag 7.10.77 wordt de woning van de Amerikaanse Consul be-

- en ~

schoten. Bij deze beschieting zouden
-

aanwezig geweest zijn. Gebruik zou zijn gemaakt van de
die zelf als bestuurder moet hebben ge-

auto van

fungeerd. Wederom heefttllllllt toen de krant opgebeld, waarbij hij
abusievelijk vermeldde dat het Amerikaans Consulaat was beschoten.
is inmiddels aangehouden vanwege zijn aandeel in de
eerdergenoemde overval op het P.T.T.-kantoor in Rotterdam-Ommoord.
Tijdens de huiszoeking in de officiële woning van

worden

twee hulzen aangetroffen, welke na onderzoek afkomstig bleken te
zijn uit het genoemde geweer, merk ERMA.
In verband met de beschietingen zijn inmiddels aangehouden tlllt
-

en -

.

-

,-

en -

bevinden zich

vermoedelijk in het buitenland en zijn tot op heden nog niet aangehouden kunnen worden. Het onderzoek wordt in deze nog voortgezet.
Opgemerkt wordt dat reeds nu gesteld kan worden dat in deze zaak
sprake is van groepsvorming. Het geheel speelt zich af in de sexen drugssfeer waarbij, gezien de negatieve instelling van een
groot aantal betrokkenen, het niet te verwonderen valt dat inspiratie wordt geput uit de daden van de R.A.F .• Van een pol i t iek basisconcept is dan ook tot op heden niets gebleken.

- VERTROUWELIJK -

- 4 -

12 .11

Zelfmoord R.A.F.-lid
De Westduitse autoriteiten hebben meegedeeld dat op 12 . 11.77 de
gedetineerde

.........) in haar cel in de Münch-

ner Stadelheim-gevangenis zelfmoord heeft gepleegd. Zij had zich
met behulp van een in repen gescheurd laken aan de tralies opgeis het vierde RAF-lid dat dit jaar in de

hangen.

gevangenis is gestorven: enige weken geleden werden
dood aangetroffen in hun cellen

en
in de Stammheim-gevangenis

bij Stuttgart.

tlllllllt zat in Stadelheim een straf uit van 13 jaar wegens bank-

overvallen, poging tot moord en medeplichtigheid aan de bevrijding
van

i n 1971. Zi j was een van de gedetineerden van

wie de ontvoerders

de vrijlating eisten. Voor tlllllllt

werd overgeplaatst naar de Stadelheim-gevangenis, had zij onder andere

in de Stammheim-gevangenis gezeten. Bij onderzoek in deze

laatste gevangenis werden

o~

11.11.77 een aantal explosieven aan-

getroffen in de cel van Wat betreft de mogelijke aanleiding van haar zelfmoord tast men nog
in het duister. Wel moet de mogelijkheid niet worden uitgesloten
dat zij, toen zij het nieuws over de vondst in Stammheim vernam zij was in bezit van een radio en kreeg kranten -

geconcludeerd

kan hebben dat haar rol binnen de R.A.F. uitgespeeld was.
15 . 11

"De Australische regering start een werfcampagne voor terroristen
en spionnen. De landelijke dagbladen bevatten zaterdag advertenties
van de regering voor kandidaten voor het ambt

van ambtenaar van

de inlichtingendienst. De spionnen in spe wordt een aanvangssalaris
van 200 Australische dollars per week toegezegd en werk in de subversieve,

sabotage-, terreur- en spionagesfeer". Niet iedereen

komt in aanmerking, want vereist zijn ervaring, een universitaire
opleiding en een "evenwichtige, discrete, rijpe en objectieve instelling". De promotiekansen binnen het bedrijf worden gegarandeerd'
Aldus het dagblad

11

De Waarheid" op 15-11-77.

17 . 11
Op 9 mei 1977 trachtten nog niet geïdentificeerde daders geld af
te persen van een industriëel door een bom aan zijn lichaam te
bevestiaen . Gedreigd werd hem op te blazen als hij niet toegaf
- 5 -
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• een zeer hoog bedrag te betalen. Zij gaven voor voor het gasbedrijf te werken en kwamen zo het huis van de industrieel in Barcelona binnen. Drie andere medeplichtigen arriveerden korte tijd
later. De daders bedreigden de aanwezigen en namen betrokkene mee
naar een andere kamer. Een half uur later verlieten zij de woning.
De industriëel verklaarde aan de aanwezigen dat men een bom aan
zijn lichaam had bevestigd en dat deze zou ontploffen na 25 dagen
indien hij na had gelaten een bedrag van 500 miljoen peseta te betalen. De daders lieten hem geschreven instructies over de betaling van het losgeld en gaven hem enig advies hoe te vermijden de
bom af te laten gaan.
Tegen 16.00 uur keerde de industriëel terug naar zijn eigen huis
en enige minuten later hoorde zijn bediende een harde explosie en
vond hem

dood in de opening van zijn badkamer,

aan stukken gere-

ten door de bom.
Het was niet mogelijk de bom te reconstrueren aangezien slechts
enige fragmenten werden aangetroffen na de explosie. Niettegenstaande het gebrek aan materiaal kan de volgende bes chrijving en
werkwijze worden gegeven.
Er werd onder andere een aantal fragmenten aangetroffen van een
speciale 1,5 volt lithium batterij, die practisch zijn gehele
lading

gedurende enige weken continueert, om dan tot een dras-

tische krachtsreduc tie te komen. (Dit type batt erij wordt uitvoerig beschreven in het maartnummer -1976- van "Spectrum", het orgaan van

het "Institute of Electrical and Electronica! Engineers")

Ook werden gedeelten aangetroffen van een 1000-mF condensator en
enige

1/4 Watt weerstanden , zoals deze gefabriceerd worden door

de "Miniwat Compress"-fabriek in Barcelona, tesamen met een veer
en veergeleider-constructie. Dit laatste geeft de indicatie dat
de bom tot ontsteking gebracht moet zijn door

een mechanische

constructie, tesamen of als vervanger voor een ander detonatiesysteem.
Alles wijst erop dat de bom als volgt werd geconstrueerd:
1.

Op een roestvrij stalen plaatje van 60 mm. lengte, 40 mm.
breedte en 4 mm. dik met vijf grote gaten en twee schroefgaten, werd een blokje isolerend transparant materiaal waarschijnlijk plastic of hars .- met overeenkomstige gaten
bevestigd. (zie tekening, respectievelijk fig. 1-A en fig.
2-B);
-6-
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2.

Binnen het blokje isolerend materiaal was een zelfvervaardigde printplaat bevestigd, die ter versteviging
gegalvaniseerd was; (fig. 2 - C)

3.

Onder dit circuit op de printplaat -nog steeds in het
blokje isolerend materiaal -

zat een rechthoekig com-

partiment of gat teneinde een van de twee volgende componenten te bevatten:

(fig. 3

a) een platte keramische 14
selend relais

C)

of 16 keer per seconde wis-

met een hulpvertragende functie, be-

doeld als een tijdsontsteking voor de bom. Dit is echter
minder waarschijnlijk aangezien voor een vertraging van
25 dagen een complexer circuit benodigd is;

b) een plat relais bedoeld om de springstof te doen detonneren als de gewenste tijd voorbij was (welke tijd dan
hier correspondeert met de levensduur van de batterij)
door middel van een extra batterij, waarschijnlijk geplaatst boven de hoofdbatterij. Dit is een meer plausibele verklaring voor het gebruik van het rechthoekige
gat.
4.

Zoals afgebeeld in figuur 4 werd een veer (F} gedraaid rond
een veergeleiderpen (G) gemonteerd in een hardplastic

cy~in

der die aan één eind geopend was (het bovenste stuk op figuur
4); deze cylinder was op zijn beurt geplaatst in een conisch
toelopende roestvrijstalen fitting (D) die weer op zijn beurt
door oordeelkundig gebruik van een rubber pakkingsring stevig
werd gemonteerd in de roestvrijstalen plaat {A). De veergeleiderpen (G) werd met de veer {F}

voorzien van een ronde

contactplaat (H) en een contactkraag rondom de veergeleiderpen. Indien de veergeleiderpen in zijn fitting werd bewogen,
dan zou de contactplaat {H) in aanraking komen met de contactkraag (D} en zodoende het ontstekingssysteem in werking zetten, zoals aangegeven in figuur 5.
Ervan uitgaande dat dit inderdaad de werkwijze van de bom was is
aannemelijk dat de volgende gebeurtenissen zich opeenvolgden:
Toen het mechanisme op het lichaam van de industriëel

werd ge-

plaatst, zetten de daders het kortvertagend circuit aan. Door de
contactplaat tegen het lichaam te drukken,

werd eveneens de veer-

geleiderpen in werking gesteld: enige druk of verlichting van de
I

veer zou het circuit in werking stellen van de korte vertragingsontsteking. Indi en dit niet zou gebeuren zou de levensduur van de
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lithiumcel een €inde maken aan de "ruststand" van het circuit.
Er werd tussen de 50 en 100 gram van een krachtig explosief gebruikt; waarschijnlijk geen pyroxylin omdat dit te gevoelig is
voor vochtigheid en er geen brandsporen op het lichaam of kleding van het slachtoffer werd aangetroffen.
Opmerkingen:

Het gebruik van een detonnatiesysteem waarbij enige

druk of verlichting van de veergeleiderpen reeds voldoende is om
tot een ontsteking te komen, impliceert plaatsing op een hard en
vrij onbeweeglijk oppervlak en een goede pasvorm tegen het lichaam.
In de zaak van de industrieel voldeed de gekozen plaats voor de
bom niet aan deze condities (zie figuur 6). Waarschijnlijk is de
bom per ongeluk afgegaan en was dit niet gebeurd als het mechanisme op de borst was geplaatst.
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9.ll

Op 9.11.77 werd de Oostenrijkse zakenman
ontvoerd in Wenen. De echtgenote van het slachtoffer werd vlak
na de ontvoering opgebeld waarbij werd medegedeeld dat in een
zwarte Volkswagen Golf, voorzien van het Oostenrijks kenteken

tllllt ,

die voor het huis van het slachtoffer stond geparkeerd,

een getypt papier lag waarop de eisen van de ontvoerders stonden vermeld. In de auto werd inderdaad een getypt papier gevonden, waarop stond vermeld dat een losgeld van 50 miljoen Oostenrijkse Schilling betaald moest worden. Het bedrag zou in diverse
valuta betaald moeten worden. Indien dit niet werd gedaan, zou
mevrouw -

"verantwoordelijk zijn voor de dood van haar echt-

genoot". Het losgeld moest voor 12.11.77 's avonds betaald zijn.
Het slachtoffer werd op 13.11.77 te 23.55 uur door zijn ontvoerders
vrijgelaten. De

actie werd gepleegd door vermoedelijk vier per-

sonen waaronder een vrouw, die zich verplaatsten in een vierdeurs
personenauto van het merk Ford of Opel, licht van kleur.
Op 23.11 werden in Chiasso (Zwitserland) de volgende personen aangehouden:
op -

, en:

geboren op Zij waren in het bezit van het voor de vrijlating van -

be-

taalde losgeld, diverse identiteitskaarten en een ontvreemd rijbewijs. Dit rijbewijs hadden verdachten ter legitimatie voorgelegd
bij een autoverhuurbedrijf in Wenen toen zij aldaar op 18.10.77
een Volkswagenbus, voorzien van het Oostenrijks kenteken
huurden. Voorts hadden zij op 28.10 - eveneens bij een Weens autoverhuurbedrijf - een Peugeot 504 gehuurd met het kenteken

~

Deze auto's werden tot op heden niet teruggebracht en worden in
verband gebracht met de ontvoering.
Van deze ontvoering worden de volgende leden van de harde kern van
de Baader-Meinhoff-groep verdacht:

-

te Dortmund.

Deze personen en een nog niet nader geïdentificeerde vierde maken
vermoedelijk gebruik van paspoorten en rijbewijzen die op naam
staan van:
op-

Scheibbs/Oostenrijk;

geboren op -

Waldhausen;
-9-
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geboren op · paspoortnummer afgegeven op 13.6.75 te Liezen; en:
geboren op -

·

te Salzburg.

Tegen betrokkenen is door de Oostenrijkse autoriteiten een arrestatiebevel uitgevaardigd, eveneens een verzoek tot opsporing ter
fine van uitlevering. Betrokkenen staan echter al gesignaleerd
voor uitlevering aan de Duitse autoriteiten.
18.11

Amicale
De "Volkskrant" bericht op 18.11 het volgende:
"De regering en de gemeente Utrecht moeten nu optreden tegen de
Marokkaanse vereniging Amicale. De lakse houding die zowel de
regering als de gemeente tot nu toe hebben ingenomen kan niet
langer. Dat is de mening van het comité Amicale-weg-uit-Utrecht,
dat een maand geleden het Utrechtse kantoor van de vereniging,
die verdacht wordt van spionage voor het dictatoriale Marokkaanse
regime,

korte tijd bezet hield.

Bij de bezetting, die een half uur later door de politie beëindigd
werd, heeft het comité enige zakken papier buitgemaakt, waaruit de
relatie van Amicale met het Marokkaanse regime duidelijk blijkt.
Amicale heeft altijd officiëel ontkend dat zij geld krijgt van de
Marokkaanse regering. Uit een brief die in het Utrechtse kantoor
is gevonden blijkt dat de Marokkaanse ambassade in de drie jaar
dat Amicale in Nederland bestaat bijna drie ton in de kas van de
vereniging heeft gestort. Ook krijgt Amicale geld van Saoudi-Arabië. Hoeveel is niet bekend.
Bij de gevonden documenten zit ook een aantal brieven, waaruit
volgens het comité blijkt dat een Utrechts Amicale-bestuurder handelt in paspoorten. Marokkanen die naar Nederland willen komen,
kunnen via deze persoon een paspoort kopen of huren van een landgenact die al in Nederland werkt."Terwijl Amicale zich naar buiten
toe probeert te verkopen als tegenstanders van corruptie blijkt
dat ze zichzelf aan corrupte praktijken schuldig maakt" is de conclusie van het Comité.
Voorts heeft het comitébij de bezetting brieven aangetroffen die
belastend zouden zijn voor een lid van de Utrechtse Migrantenraad,
een adviesorgaan waarin de buitenlandse groeperingen zijn vertegenwoordigd. Het betrokken lid heeft altijd ontkend iets met Amicale
te maken te hebben. Bij het buitgemaakte materiaal hoorde ook een
lijst met namen, vermoedelijk leden, en brieven van Marokkanen die
- 10 -
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Amicale om hulp hebben gevraagd. Ook werden persoonlijke brieven
van allerlei instanties, zoals de Raad van Arbeid, in het kantoor
aangetroffen.
Toen de bezetting werd uitgevoerd had even tevoren een "knokploeg"
van acht man het kantoor verlaten met medeneming van een aantal
zakken papieren. "Dat dit materiaal is achtergebleven in de paniek
is een aanwijzing voor de rest, die ze hebben meegenomen'' aldus
het comité. "Wat wij nu in handen hebben is maar het topje van
de ijsberg".
20.11
H~in

het journaal berichtgeving terrorisme over september/oktober

1977 beschreven fantasiepaspoort blijkt naar mededeling van de
Vreemdelingendienst van de Gemeentepolitie Apeldoorn nog een andere
variant te hebben. Een in Nederland woonachtige Zwitser, genaamd:
geboren op -

werd door de

Gempo Apeldoorn aangehouden in verband met een uitleveringsverzoek van de Zwitserse autoriteiten. Hij bleek toen in het bezit van
een paspoort: dat was uitgegeven door de "World Service Authority",
afgegeven op 7.3.1973 te Base!. Betreffend paspoort vertoont wel
enige verschillen met het in de vorige editie afgedrukte fantasiepaspoort. Bij het ter perse gaan van dit novembernummer waren de
foto's nog niet van Gempo Apeldoorn ontvangen, zodat deze in het
decembernummer zullen worden afgedrukt.
21.11

"De Westduitse Rote Armee Fraktien zal in de toekomst geen vliegtuigen meer kapen. De aanvallen op symbolen van het kapitalisme
worden echter voortgezet - zo heeft de stadsguerillabeweging laten
weten in een perscommuniqué, dat in het Frans was gesteld,

en in

het afgelopen weekend bij het kantoor van Reuter ir. Parijs werd
bezorgd. Volgens het communiqué hadden de leden van de R.A.F kortgeleden een bijeenkomst gehad met buitenlandse sympathisanten. Op
deze vergadering, waaraan onder andere Nederlanders, Fransen, Belgen en Italianen deelnamen, was de toekomstige gedragslijn besproken. "Onze doelen zullen in de toekomst slechts kapitalistische
profiteurs en hun lakeien zijn " aldus het communiqué. "We zullen
geen vliegtuigen meer kapen, maar we zullen ze in de lucht opblazen wanneer ons doelwit er in zit. We zullen overal optreden, in
taartjeswinkels die worden bezocht door hun opgeverfde vrouwen, in
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selecte clubs, luxe bioscopen en op gala-premières".
Eerder had de groep gedreigd drie Lufthansa-vliegtuigen op te
blazen om de dood van drie vooraanstaande Baader-Meinhoff-leden
te wreken.
De RAF heeft overigens voortaan "R.A.F.-18/10", een verwijzing
naar de datum waarop de drie in de gevangenis van Stuttgart stierven, volgens de autoriteiten door zelfmoord, maar volgens de RAF
door de hand van "zeven leden van de Westduitse geheime dienst, die
in de gevangenis werkten". Het communiqué eindigde met een oproep
tot "strijd tegen machtsmisbruik van links en rechts".
J .A.L.-kaping.
In aansluiting op mutatie 28.9 in journaal beric htgeving terro-

29.11

risme over september/oktober 1977 wordt medegedeeld dat behalve
de in bedoelde mutatie aangegeven paspoorten, ook de volgende
identiteitsbewijzen door de kapers zijn verduisterd:
VLK

1511

, geboren op -

· vrouw, Braziliaans

paspoort nummer 4lllllllt, afgegeven op 15.10.1972;
VLK

1512

geboren op 41111111t , man, Koreaans paspoor t
nummer tlllllllt, afgegeven op 19.5.1977;

VLK

1513

geboren op
paspoort nummer -

man, Indonesisch

afgegeven 30.5.1976. Het betreft hier een

diplomatiek paspoort.
Omtrent de identiteit van de kapers is het volgende bekend geworden. Het betreft hier:
VLK 104
VLK 876
VLK 1025
VLK 1015
VLK 1006
VLK 621
Omstrent de identiteit van de vrijgelaten terroristen is het volgende bekend:
VLK 596
VLK 1514
VLK 1515
VLK 1516
VLK 1517

gedetineerd t erzake doodslag.
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

