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CENTRALE RECHERCHE INFORMAnEDIENST 

lUUUMOBI!NIZADNf 

111.171· 114011 

t•t 258 journaal berichtgeving 
terrorisme 

Jaa de P'nCRil:"ftr8-Generu.l, tp llireote'CU"en 'fta Politi•f 

de Ottioieren ~ Ju.titie, hoot~n YoaD 4e Arran4i•s ... nt•par.tettenf 

cla Korpaahef'• w.n GeMantepoli tie • 

de AlpliMa Iupeotnr 'YIUl het Korpil B\JQpoli ti•• 

u llilltriat•OC"P"ncl&D.ten de:r: llijlcspoliti.ea 

cla Stat 'ftD ~ Xoninklijka Ma.:reobau•••a 
het !ootd ..... de &tdel!Dc Douane, Minute:r:ie 'ftll PiDu.oillla 

d8 OOWMndant w.n u llieut Lv.aht'ftarl 'ftl1 het Korp• :lijD poli tie. 

Bie:r:ifj doe ik 11. to~komen het "J011l.'Da&l HZ'iohtpTi.D« t.rrori.-• on:r 

u -.aclen tebna:r:i en -...rt 1'7-t• 

Het hootd T&D. de Centrale 

Rachercbe Intor.atiedieu..t, 

\ 
· r~ \ -

\) 
r: 

J.A.M.Boudev.ljn 



DOSSIER 

VLK 525 

DATUM 

3-3-1974 
19.15 UU1' 

5-3-1974 
17.00 uur 

5-3-1974 
17.15 uur 

5-3-1974 
17.20 uur 

MAAND : MAAli'l' 

OMSCHRIJVING 

Betreft KAPING BOEING VC 10 van B.O.A.C. 

Persbericht dat Boeing van Engelse luch'tvaartmaatachappij l30AC 
komende van Beil."oet door Palestijnen is gekaapt.Toestel is op 
Schiphol aan de grond eazet en in brand geatoken.De kapers zouden 
zijn searresteerd. 

Het vliegtuig was van Beiroet vertrokkan.Boven Bhodos namen twee 
mannen het commando over. Kort voor de land.iJI« plaatsten de JIIUl

nen springstoffen op versobillende plaatsen in het vliegtuig.FAn 
van hen nam per :radio contact op met de verkeentoren 'ft.D Schiphol. 
Zij deelden mee van de P.L.o. (Palestine Liberation Orpnisation) 
te zijD en de kaping uit te voeren uit wraak voor wapenleveranties 
aan Iarael. 
Om plm 17.00 uur kreeg de vlieger een piatool in de nek en het 
oommande "down". Hierop landde het toestel op Schiphol. De kapera 
riamen de paspoorten van de passagiers in en lieten hen de schoenen 
uittrekken. Voorts sloegen de kapers flessen drank stuk. De passa
giers kregen de gelegenheid via noodglijbanen het vliegtuig te 
verlaten. Tegelijkertijd staken de kapers de alcohol in brand,vaar
na ook zij het toestel verlieten.In de oookpit vond inderdaad een 
kleine explosie plaa. ta. De kapers verden kort daarna aangehouden. 
Zij gaven op te heten - en -

KAPING BOEIHG VC 10. 
De hiervoor vermelde kaping is uitgevoerd door een tweetal dat 
ftm. lid is van de A.N. Y.L.P. (Arab Hational Youth Liberation 
Falestine). De leden voor deze groep worden vezmoedelijk geworven 
onder leden van de P.F.L.P (Popal&r Front Libe:ration Palestina), 
de A.L.l'. (Arab Libe.ration Foroe), de P.l'.L.P.-General Cammand 
en de :a.s.o. (Zwarte September Organisatie) 

verklaarde zelf' te zijn genaamd1 

(of - ) geb - Jerusalem. 

geb te Jerusalea- sipalement plla 

gelaatskleur, draagt brll met dik bruin montuu%. 

ontvangen dat ds m Fatah doorgaat 118t het 'VerYaardipn 
van een nieuwe goU' bombrieven en -pr.k.j•• die per resuJ.iere post 
verzonden zullen worden. 



lOSSIER 

[ 511 

DATUM 

5-3-1974 

20.25 uur 

5-3-1974 

21.00 uur 

6-3-1974 

10.00 uur 

6-3-1973 

10.45 uur 

8-3-1974 

15.25 uur 

·3-1974 . . 

10-3-1974 
11:\.1 n ,,., ... 

BLAD= 2 

MAAND= MA.A.m 

OMSCHRIJVING 

Interpol Rome deelt per radio volpnde meec 
Politie van luchthaven Fiumioino/Rome deelt mee dat in de na
middag van 2-3-1974 in het stationsgebouw op de luchthaven een 
stuk karton is gevonden met opschrif't in de Arabische taal. 
Vertaling luidde 1 'A.otie van srote omvang .!2!! plaats vinden woens
dagmorgen' • 
Bome deelt mee dat beveiligingsdiensten op luchthaven Fiumici.no 
in staat van alarm zijn gebracht. 

Om 15.00 uur sou bij A..N.P. bericht zijn binnengekomen dat i.v.m. 
kaping van Boei.ng op 3·3-74 "Dij fil:ma Kema te Arnhem een bedl.'ei
ging zou zijn seui t. 
Valsende bericht ontva.ngen van Amerikaanse autoriteiten: 

Betreft twee ontvluchte misdadigers die gevaarlijk en waarscb.Un
lijk geva.penci •Un• 
1. seb normale bouw,zwart baar,bruine 

opn,donkere gelaatekleU1",heeft litteken boven rechter oog. 
~ ia in arrest geweest voor poging tot ontvluchting en een 
aanw.l op een politiebureau te Los Anéales. Hij is betrokken 
gewee•t bij een overval op een bank e~ een beroving te Los 
Angeles. 

2. ook bekend als 
Amerikaan, sign. normaal postuur, 

awart haar, ogen,litteken tussen de ogen. 
Hij is in arrest geweest voor gewapende overval en bezit ~ 
eigengemaakte ~Qmmen. 

Bericht c;>nt'vansen w.n Italiaanse autoriteiten dat vannacht twee 
liedens 
l. 
2. 
per KL van Beiroet naar Amsterdam zullen vliegen, aankomst 
08.00 uur. Van Amsterdam zullen zij doorgaan naar New York per 
KL 641. ZiJ zullen verm. in New York blUVen w.n 16.30 tot 18.00 
uur en vandaar direct terugvliegen naar Rome en Beiroet. De 
vraag wordt gesteld waarom betrokkenen zo'n kostbare reis maken 
voor zo'n kort verblijf. 
Betrokkenen zijn inderdaad in bedoeld T1iegtuig aansetroffen. 
Interpol Rome telefonisch gein!'ormeerd. Reis is uitgevoerd zon
der dat opvallende dingen plaa ta vonden. 

Interpol Wiesbaden deelt mee dat in het kader 'Van een aanhouding 
en huiszoeking bij lid van een terroristengroep het volgende 
~ndenl 
tllllllllllllll, voor 1970 wonende 
Wordt onde:rzooht in Amsterdam 
Zie mutatie dd 17-1-1974 • 

Interpol Home deelt mee dat: 

geb - P.ort Said op 19-2-1974 

aan boord is gegaan van het schip "Siria" met bestemming Athene 
Alexa.ndrie Egypte. Betrokkene zou een Fiat 125 hebben moeten 
kopen maar zou belangrijke geldsom hebben verloren in een speel
huis. Békend is dat hiJ 4500 B.trans heeft laten overmaken van 
.kredietbank Antwerpen naar »anoo di Boma. in Venetie. 

Berioht ontva.nsen dat de Irakees: 



DOSSIER 

VLJC 526 
(TLI: 526) 

(VLK 526) 

VLX 527! 

DATUM 

12-3-1974 
22.00 uur 

13-3-1974 

13-3-1974 

13-3-1974 

13-3-1974 

OMSÇHRIHIING 

tsLAU: :1 

MAAND: 1UJ.B! 

baett •t ter.roriatea, tie .oplUk een aoti.e voorltereiua te~ 
l»e'ft'ij4iq 'ftA u in ••de1"l.an4 pdetiuezü YliectuJ,pa)len. 

~pu dat da in d.e -.orip 1111tatie PJ108Jada 
aaar all.e vaanohijal.ijkheid. id.entiek ia aan 

oodna•·a -

Tele% nrsonden •t 'ft1'11oek 'betzookk.eD.e 1»\1 rnntuel aantref'ta 
Di.et te .,..rontn..ta. ll.et ie vel pvan.t ha oaopYIUlend em.der 
ol»eer..atie te houden. 

Jerioh' onnut&en dat MD zekana 

PaleatUD uit IJrie, ·.up11jn8e u&tiOD&liteit,reisend8 op eeD 
Upl!'iju pupoori ZODd 11011. reiseD 4oor ~JI& •t pl.almen -nor 
Ha te:no:ri•tieohe .,_.tie. 
Sip.a l.aq 1.62 à 1.65 a, pvicht pla 61 q,"Uauwe O&WJ&••Ude

aoh1:1a l.aDc •wan hau. 
Seer.-GeMraal Interpol nati~ J8Z' 1Dtel"D&"ti,Ol1ale oiroal&U. u 
aanhaht op a ~ 

pb 

Bij staat ook bekend onder de naaa 
Op 3-9-lJJl pro ~e~ h3J een. Yliegtui« T&ll de .ürli:Aee 
(Bo•ina 727) te kapen OJt een· Tl•aht van Chioaso :naar JUaal. 
lDJ va• in het beBi1: ~ een wape!l. Q wrd. onl.'W8eetan door c1a 
be•nn1ngaleden en enkele paeeaciere en werd overppwn aan de 
poli tie in ~. ·· 
Seazo.-Gen. Interpol -ntetic1: d.e aand&aht opa 

pb - Chioap, n&tioualitei11 

.AmeriJra•n•, cla op 26-12-71 gewapend aet een pistool (bleek 
aahterat apeelsoedpiatool) de IIOil T&ll I 250.000,- eiete ea e• 
Tliertuig probeeri.e 1:e kapn. op een Tluoh'\ ft.l1 !ol:'ODto U&%' 

5an .Jrancu co. 

Seor-Gen. Interpol vestigt de aandaaht opa 

pl» - lfam•, die op 18-8-l.972 
aaonieM briena. versond naa.r de Tmu World Airli.Da• Oie ia 
Boaba7, vaarin hij dreigde a.botage te plepll op Hll TliestuJ.c 
dan vel een TliegWig te zullen kapea vamuaer Mn hB niet . 
I 1000 betaa.lde. WJ verd. op 25-8-72 pa.rre•teeri. terwijl hij he'\ 
geld probeerde op te halen. 

Seor.Gen. Interpol veetigt de aandach'\ opa 

gel»- !&l.ti.mo:n, Amerikaaa,die 

op 2-1-1973 aan boa~~ van een Tliegtaic vaa. de Piedaont AtrliDea 
dat net in :Ba.lti.mon was geland, de bel!Ulnning dreigde at een 
Colt .45 en eiste dat het Tliegtuig zou worden pta.nkt 011 hem 
naaz foronto te vlies-n. 

Beer. Gen. Interpol vestigt de aandacht opa. 

geb - ,.!aerika•nse, die op 

24-9-1971 werd gearresteerd te Det:roi 1: Airport vegeu bet i:A 
'he• i+. "h•ah'NIIn -" -" ?~i •i:nn1 lna1 i 'hal' _?I\ an a-rnl n•ia...-.n. Z.. vae 



DOSSIER 

VLX 528 

DATUM 

14-3-1974 

10.00 \lUl:' 

14-,-1974 
20.15 1IU' 

MAAND:~ 

OMSÇHRIH/ING 

S.ar.Gen. Interpol vestigt de aandacht opa 

pi lfev J'erae:r, J.aerikaa.nae nationali-

tei~, die tussen 18·5-1972 en 16-6-1972 in Kew Yozk anoDi ... 
Drienn ach1'eef Dl&1" C1ma1'4 Line• Ltt vaa.rin hij d,reigd.e de 
•Quena :il.iB&beth II• op te blaaa teu\1 Mil S 350.000 pgawn 
veri..Soortplijke briena ftrsond hij ook ua.r .&aerioaa Airline• 

T&D Japan•• sijde wordt meesedeel4 da~ 'het niet ui 'tpaloten aoet 
worden seaoht dat een &Ulllla.g gep1eei'Ci zal vordea op een J'apa.zw 
~liegtuig et op een J'apuu~e aa'be.aB&cle. Jin der leiu•n 'ftl1 
cl8 ill het 'bUte~d. nrloennde leden w.a het Bode Leplr ia 
een ••ken - ou4 oupTee~j&U'1 'ftD. vie vordt u.ap
BOilell. dat •U ... 'Weetal jaren pleclea in :Beil:oe't uett ftriOeft 
u. dat zij ook 'bij de bekende aanTal op het Iaaelt.ehe vliel""814 
LOD o.a. cloo:r in •1 1972 Mrlei ..... allheeft 
nrnld. 

Op 19-2-74 werd. 4oo:r de A.rib&D pb 
- VOD81lcle te .lJuterdaa1 de 
Centrale Reoherehe te asterdaa aa.ncU-t:e ·,edaall dat hij telefo
aiaoh veri 'Hd:Nicd d.oor een oabelced.e -., 8}R'ebncl ill het 
Blapla Mt een duidelijk Am'biaoh aaaeat. • ··-..n e~te DiJmen 14 
dapa een bedm.« w.n S so.ooo,-. BU niet 'Mtaleil van àit be~ 
sent een ltoa vorclea ppl.aa. ut ill de &\lW ot iJl het hui.a "fUl ~ 

u op de atd:reiging niet ins-p&A.Op 13-3-1974 te pl.a 09.00 
"'l'U' veri hij vecleroa selHtlcl cloor de o1a'bekezl4a aan. Prioe naa dit 
paprek 2P. een ~~.oo:rd.er QP• :De ae'N~nde opbellAr pL te ken
Den dat ~ iehoorde tot de :B1ack Septealaer GrouJt• De ~ eiate w.n_ ... ._ hij binnen 7 daau een 'bed:z:q 'ftD S 25000 moe•t 
storten op een coderekening 'fan een bek in Zlli iiserlan4. .De se . 
:r.katas bleek Zliet te ~taazl. ~ 18 pen s.Umeid dat het hier 
.t.ndez:4u.d. oa een PGPnc ~t at~niDc' pat. 
Keepdeelt vezd da-t MD &elce:re 

.PD-
ziah op het nli.tse oonnl.aat te Iai1" ftrvoep. »e Jll&ll Tiel op 
doordat hij .. Ht in •Un Jorduaa ;pupoo~ (u - wrlens( 
tot 3o-7-1974) aoe•t ld,iken TOordat hij a\ln aua opp.t. :BovencUea 
wordt aan dtl eob:thaid 'ftD de toto in het JB•poorl ptwij!'eld.Dese 
-.a reillt aosel.ilk iD. libroJI& :rond • · oonta.oten te legen met 
!xabia~ terroristen. 

Van ü sUde 'ftD de pers verd aeepd.eelcl dat op 14-,,..74 aa 18.00 
~ is pooutateeri. dat ill de KL 863 op het Tliegveld Beiroet 
een bom en explosieftil waren verborpa. BeJl XLM-eaploye sou •ijn 
aancehoud.ell.. Dit betrof een Lii&D•••• Iog 5 of 6 andere Li'ba.neaen 
souden in varband .. t dese •Un zUn aanphou.dan. "Jdeu aatering 
zUD nog een aantal piatolen Terborpa. Betreft Tluaht ICamohi
:Ba:4kok-~okio • .Aan boord. varen 100 passagier~~. !oeatel ia met een 
uuz nril:agiDg Terirokkelle 

:Bewatiging on~n dat in :Bei:toe'tJ KLM-empla,y1t ia aangehouden. 
De :se w.a bezig met het aan boord b~'l'lgen van 2 pistolen, 2 hanci
~~en O{:ll. hwiv"'.Lhei4l ~~iet an detonators. Teveu zijn 5 
eaba.rkerende pasaa.giere aa.nsehouden die U1 het bèsi t waHn w.n 
Jemenitiaahe,Imb•e,Liluulese en 2 J'ord&niaóhe pa.apoorleD.eDese 
Tijt vorden enau 'ftrclacht bij het plan tot kaping 'Y1U1 het T1iel'
taig te zijn betrokken. Vel:lleld wrd dat het aogelijk een aotie w.u 
.. to .. ~ •• 



DOSSIER DATUM 

15-3-1974 
u. 00 \l1IZ' 

15-3-1974 
11..15 uur 

15-3-1974 
12.00 uur 

OMSCHRIJ ~ING 

Penbericht I 

BLAD: 5 
MAAND: MUJl!l 

.Aan de St:rC8aobenveg nr 30 bevindt sioh, llidclan in de rep:ri.Dp
vijk "f11.D Jo~m., het hoo!d.kwartie:r ftA de Paleatj,Jue terre'U'OrpzU• 
atie "AL li!KU" ("vraak"). Dit meldt het in llflnchen versabijund.e 
veekblacl Qaiolt. liet bericht ia pbaaeerd op gepveu "f11.D u 
Itali&anae geheime dienst. 
De poli tie in :Bonn heeft op groncl -van d.e QUok-zeportap een 
oftioi"l ondersoek ingesteld.De dipl~t~ onachen4-.arheicl 
WD Un "9'8.Jl de betrokkenen- -.aJct 4it 'bjJsonder aoe.llijk. 
Bet hoot4kwartier 'YDJl dese organisatie ia "nUl B.o. naar Jonn 

• q~cl Gaclat men -van W'est-Da.italan4 uit oentralar in W'eat
Ea:ropa lam operel"8D. BoorlplJJke organiM.tiea •Un al. pnsti&d 
in W'eat-BerlUn, Dordtlnmcl e :i'ra.nld'uzote In dese plaatse• &ijll de 
eztzeea linkse communisten seer s11erk .,.rtepnvoordigd. 
Tolpu~ heeft .AL WIK..U5 plannen p:ree4, die a.lle terreu
dadeza. t Oi""iiii"'" toe in de sabaduw moeten atellea. De eperatiea zou
den 'VOoral sijn serioht tesen Jumbo-vliegta.i.sen en massabijeenkom
sten. De Paleatijnse terroristen, die ûa Ooai-Berlijn naar Bonn 
kwamen hebben hun opleiding gehad .iJl "CJaatel Benito" 'b\1 T:dpoll. 

Op 13•3•1974 deelde Norih Sea Fe:rries mee dat de Snipping Federa
tion van het ''home otfioe" heeft phoori. clat een kaping T&ll Ha 
lSrita pa.a~naohip pplaDcl ia. 
Va.nuit Bev utle kwua hetseltde bericht ut •declelin& cl&'\ cle 
kaping llitpvoerd zou worden door de I.ll.J.. 

Zie .. tatie dd 6-9-197~ te 16.45 uur 

I:aterpol-._ deeldë •• dät :de op 5-9-197~ nabij Rome npiUI het 
in bes i t hebben w.n mketwe:rpera aangehou.clell TUt J.ra.iie:ra op 
27-2-1974 door reahtbank Rome verden veroordeeld tot een se~
niaatl:&f van ~ j aar en twee maanden en elk een pldboete 'ftll 
1.600.000 lire voor illesaal besit van oorlogawapena.Op 1-3-1974 
verden 11e vriJgelaten tep n betaling van een borgtocht ftn 20 mil
joen lire e lk. 

Interpol Wiesbaden deelde mee dat TOlsens verkresen informatie 
li:l Fa.tah in het besit is "f8ll een auto merk PLYMOUTH kle111" zoo4 
iottvjaa:r 1962, waarin bergplaatsen TOor do DllOkkel van vapena 
zijn pbouvd. De wapena zouden ..-.nuit Ha.bije Oosten naar EaroJJ& 
worden gebmcht.De auto was in Zweden inaeachrevon onder IRIJIDI8r 
12871, kleur Nod. 
De reia !l&&r Europa zou plaats Tinden via de rollte Sy.di,!'Ukije 
::Ba.lgarije_ of Joesoslavie. Er zou reeds een amokk:altranspori heb
ben plaatsgevonden. De komende 14 dapn zal een andere :reia n.n 
dit genre worden semaakt. De bergpl.aat.en in de auto zijn in 
S,yTisahe garage a geinstalleerd. Op het ogenblik bereidt n h. tab 
sioh voor op een serie auto's w.n het merk ~iat,bouwjaar 1972 
'VOOr de11el!cle toepassing. 

Op 11-3-1974 vel:'d op de Nederlandse amba.asade te Beiroet een in 
het Arabi aoh gestelde brio~ ale-geyen afkomstig van de Bationale 
Arabis che Jeugd voor de be~ding van Paleattna.Hierin wordt de 
Bederlandse reger!n« en KLM TOlledig verantwoordelijk sesteld TOor 
alle• wat met de gearresteerde kapars in Amsterdam zal pbeuren. 
Indien de kapers aan Engeland wo~en uitgeleverd wo~den de Neder
landse regering en de KLM als doelwit beschouwd. Voorts wordt aan 
de Nederlandse regering en KLM gevraa.sd zich te houdan aan de 
openbare verklar ing van 26-ll-1973 geriaht aan hun organisatie, 
ter.~ijl wordt gel iat dat een vliegtuig ter besch;fkking wordt s--



JOSSIER 

(VLK 526) . 

DATUM 

15-3-1974 

13.10 uur 

15-3-1974 

18.00 uv..r 

15-,-1974 

18.05 1lU' . 

15-3-1974 

18.30 uur 

• 

16-3-1974 

23.30 uur 

OMSCHRIJVING 

Zie .at&tie dd 8-3-1974 te 15.25 U8% 

BLAD: ' 
MAAND: IIURf 

Ve:raoedeliJk wordt JDet Van Boxtel bedoelda VU BOX'l!EIL,htoniua 
Petzou geb 27-l-1933 Rotterdaa, srafic::u, vonanu te .lasterclaa. 
Reett eerder p.v. peegen vepna h'ut.vredebrnk.Staat bekend 
al• a. .. onstrant.II lU "Yan 'boDd van beeldende kunate.D&&l.'8.llee.tt 
op 17-1-1970 meesedaan aan bezett~ 8te4àlijk .aaeaa. 
Infomant deelde aan Dllitse politie •e àt hU in ~~ hoorde 
dat HD. dzoie11al .zmen spraken oTer een vliegtUekaping dio op 
16 of 17 .art pplee8'4 sou worden. Dit tiH8ftr kc scede aiSDa
lementen pvwn, n.l.a 

1. 111a11, 27 à 28 jaar, pla l.BO a, oorpü.eà .. ,lan« glad. swart baar 
aodilloh pkapt,tlai.De aond.,r.chte ana,licht'blauve ogen, 
zoo•• gelaa:tati.nzo, donkere av&1'e velalt'bm:uveJl,volledig pbit. 
Droeg aan rechterhand een gouden rille •t aant • .Aan linker 
aza horlop met stalen band.Droeg toa~ "9Bll swrte kleur, 
vit oTerhead,donkare da• met •tippen.Deae aan, die rootte, u 
wm. llprt)l. 

2. Man, 22 à 23 jau, pla 1.65 a, slank, swri glad. baar op 
voorhoofd gekaad. Volledi6 pbit, ietvat dikke lippen, kleine 
oren, elfJtklnrip ~ka, blue jea.D81ple tra! .. t Tierlaulte 
bal•, eronder •...art• helanoa 11ru1, 1"Qde haln laarsen aet 
rita•laitin« aan •Utant. Rookte. 

}. Kan, pla 26 jaar, laza« 1. 70 a, slaDk, swari glad ha&:r,aobei
d.inir l.inks, 'blauwe opn, bruine vellkirauwen, volledig pbU, 
dikke lippen, dolikere huidakle1U", zood. jaalr:,vit onrhead, 
:awart smal Tlinderdaa.1e, blauwe broek, zvarte sohoeneu. 

Identiteitnaautelling 'Van dit drietal word:\ nnooht. 

lleriaht ontn.ngen dat de in 11Utatie 27-12-1973 to 11.30 uur se
noemu m<>lUS KIT'l'Y GiX>RGli: (YLK 1") de TOlpnd.e ali&aaen ge
bzv.itta 

Interpol Rome deelt mee dat van betnuv'bare oon!identiele bron 
werd vernomen dat si oh in Eu.ropa een groep terrorbten bevindt 

een •kere 
oud plm- j&a.l: lengte 1.75 a, die het plan bf>eft 

een au it, die moge~ "n aini&ter sou lewmen zijD., 'Tan zijn 
'n'ijheid te berovwn •t het doel de •eclel"landae autoriteiten te 
bewegen tot ~lating ~ de op 3-3-1974 s-pleecde kaptnc van 
Hn Boeing TC 10. lletl"eft ven. eoho T&D bericht n:rmeld in 
.utatie 12-3-1974. 

Interpol Brussel deelde teleEoniaoh mee dat tele~oniate vliec
nld ZaTetea bU Brussel om 20.53 uur een anoniem telefoongeoprek 
'binnenJcreea. Het vas een vrouveatea,i'rana sprekend met zllidelijk 
aooent, ve:rmoedelljk Ital.iAana of SJ188.D8• Do letterlijke wria
ling w.n de aed.edeling luidt "Heem vlug notaa plaat nuJIIIlel" 76 
- hiervan ben ik niet zeker- 7604 1f ik vemoed hie:mee dat het 
een N'edel"landse nummerplaat betre.rt.Het TOel"tu.ia :aal de Neder
landse gr&Da oversteken met apringatoE aan boord voor een vlieg
tuig.• 
Op verzoek van de telèfoniate om nog aan het toestel te blijven 
antwoordde de vrouw: 
"Gjj weet niet in welke staat ik mi\ bevind.Ik kan niet aan het 
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OMSCHRIJVING 

Peraberiaht (Telegraaf) 

BLAD : 7 
MAAND: JIURI1' 

Dl "Orpnisatie 'YBll de habiaabe Iationalt JeU&'Il 'YOOr de 'HvrtJ
ding 'ftD Paleatilla.• heeft in een verklarinc 4ie tfaierea in de 
Lib&beae dagbladea ia pp1blioeeri. se••s' nl."&&lwoo:rdelijk te •Ua 
TOOr de poging tot kapiJle van de ll.M Juabo te Beizoet. Men eiat 
dat de sas parreateerden vorden 'n'ijgala~n. :De lrapinc vae een 
pmteat tegan TOorganomea ophetting ftn olie-~7oot tesen 
-'aerika en lfederland. 
Men vilde hie.l'Me tevens de in Nederland. pd.etU.e1"de kapera 
v.rij)a:ijpn. . 

Jerieht ontT&n8en dat een seke%W 1 

pboreil-

houder 'Y&D een Jorda&na paspoort Jl1' -..rseseven te ....._.,.. 
op 2-7-1972 'op het punt sou ataaa U&%' EuoJI& te ftrlrekkan oa 
aldaar nnlij'Nnde terroristen te ontaoeieJl. Tan het •i&D&l••nt 
'ftll betrokkene ia alleen bekend dat hij 1.70 •• laDg ie, b1"11i.De 
opn en •wart haar heeft. 
Per telex ia aandachtveetigine verap:rei4. 

Betrelt ovenal op Bnaaiaoh-JooclH ellii1'Jlten in treiA \U creu 
Ooatenrijk-Tajeahoalo~. (sie .mtatie 1-10-1973) 

Interpol WeneJl d.aelde ... dat betreltende 

te Porteu ea 
besloten ia 

inte:rtl& tionaal de uitlevering te T.I:'ILpn. 

Interpol Bome deelt mee dat TOlgenda bericht alkoastig ie 'ftA 

Uit&l1&. 
Onbew a ti8'(le berichten van J.SIO wijsen op 14 terroristen clie p• 
traind verden in .A.ua~ralie ?Oor onder-water-ope:ratiea tegen 
Iazaeliaahe acheepna.:rt in Baropa. Men n ... t aan dat clese terzoo
risteil .A.uatralie sul.len nrlaten 'haaen 21 ea 24 ~. Bevokke
nen saouden met geweld kunnen reagerea V&llDae1' •U \ij Tlietrnld· 
ool1t1'0le atreng vo1'den geoo11t:roleeri. 

Dit bericht ia IlOplUk ont•taan ot verapreid Tia Hn Da..it•• 
journalist . Het bericht vozodt 1aaa gai'T&lu•rcl. 

~:raberiahten maken meldinc dat Ensebe veilisbeiud.ienaten in 
ataa t 'ftll alal:m zoudan 21ijn i. T .m. be~ioht genoemd in TOorpande 
mutatie . Dit bleek bU onderzoek onjuiBt.Ook in ~lan4 vordt 
bericht laag pln.lueerd. 

Interpol Du.blin deelde per telex mee (nadat de vorise dagen 
in de :pers bericht en versohenen dat de verdachte in Nederland 
door de t .v. zou zijn pinterviewd) dat 

G1end&rue1 op 11-3-1974 ~ 

met zijn broer- ontan&pte uit de Mountjo;r 8'0ftnfJ8ni8 in 
Dl:lblin vaar Bij een stmf uitzaten T&D 20 jaar i.v.m. banlaoot 
(IR!.aotiviteiten) . · 
BU aantreffen zal uitlevering vorde11 gevraasd. 

opeiDnELgt~•n deel t .. e dat de sta.tenlose 
b Bafah/Gbasastrip op 10-1-1974 

t..~·~···~- --·~+ n..~+.,....... ;rn ,....__,,.,.+.-
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een patolen en vervallt Zaid-.Atrilre•na paspoort no 
a1'pJ!!!!....2L.l2-~l972 in Darbaa op de Da&a 

pD ~d !.trik&, vonend8 15 Sprina Granp 
le, Iatal. 

Hij vu ook in het besi t "91Ul een Paki8 tu.u 'IIRI•nl'~n,.'11 

atce~ iD Ka:raahi op uaaa van 1 

pb ~in Iraraohi en HD J.ua "' .. ~.~...r.J•wl 
&te 25-10-1973 in Melboume op zsaaa 
te ha•• u een Jederl.&nda -.,.,..,~,.. 

&.Jàe:r op naaa van 
v.a.nda Col~ N.s.w. A~tzalie. 
_..rklaarde uit Jordanie te zijD pvlu.oht ia 1'70. HU 
scr. in lloe•nie •Un aa.npkomu in 1971 vaar hU 2 aandea bleet. 
Hij verkl.aarde TOorta dat ~ in Rou sou •Un onclernaap i.v.a. 
PaleitijDs '\erroriae u daarDa naar hitaerl&a.4 te 
liJJ Verklaarde SOOD te S ijll 'Ya1l 

~ jaaz, wonende ~~ kld., Jtai.D atr.et, lladaihecl,Batall, 
Gbasutrip. 

C.noeade ~•oa IL&DCitte 'ftD tietstal van sijn paa
poort heb~t vorclt onderaooht • 

• 

-


