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VERTROUWELIJK MAAND MEI 1976 
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Op S mei wordt aan het bureau van GP Rijswijk gebracht1 

geboren te Pee/Marokko, op van 

beroep inpakker, wonende Condorhorst 91 te Leiden. 

Deze aan wordt de laatste tijd regelmatig ~astiggeva~len door 

de groep "AMICALE", welke groep geruime tijd in Frankrijk ac~ 

tie~ is en daar verscheidene moorden heeft gepleegd. De laatste 

tijd is de groep ook in Nederland actief. Bedenavond reed BEN

NIS met zijn Volksvagen vanuit Leiden over Rijksweg 4 in de 

richting Rotterdam. Hij werd kennelijk gevolgd door een grij

ze Renau1t personenauto waarin twee landgenoten zaten . Op Rijks

weg 1'J nabij de Vrijenbaanselaan gekomen, haalde de grijze Re

nault de auto van tlllllltin. Tijdens het voorbijrijden zag aan

gever dat de man die naast de chauffeur zat, iets in een van 

zijn handen houden, en het portierraam opendraaide. Vlak daar

op hoorde - een knal en sloeg de voorruit van zijn auto 

geheel mat. In de voorruit zat een klein gaatje aan de rechter

zijde. Door de Gempo Rijswijk wordt een nader onderzoek inge

steld. 

Van de Nederlandse ambassade te Kinshasa werd het vo1gende 

codebericht ontvangen1 

"moge spoedshalve doorgeven dat ik op 20 dezer - ook aan an

dere missies verzonden - nota van het ministerie van Buiten

landse Zaken ontving, waarin de aandacht gevestigd werd op on

bekende individuln die bedreigingen geuit hebben aanslagen te · 

plegen op Za!reae schepen in Europese havens;vaarin om de no

die• bescherming van deze achepen in de havens wordt verzocht. 

Naar ik vernam van o~ficille zijde zouden dergelijke voorval

len zich tot dusver niet in Nederlandse vateren hebben voorge

daan." 

Uit verschillende bronnen zijn aanwijzingen verkregen dat een 

terroristische aanslag, een gijzeling ten doel hebbend, op een 

Egyptische of Saoudi-Arabiache vertegenwoordiging, niet uit te 

s~uiten is. In dit verband wordt de aandacht gevestigd op de 

a1s VLK 926 gesignaleerde alias -

die vaarschijnlijk deel uit zou maken van de terroristengroep 

die de gijzeling plant. 

Reden voor de gijze1ing is o.m. het ~eit dat de Egyptische au

toriteiten politiek asie~ hebben verleend aan twee Lybische 

kolonels, t.v. llllllllen , functionarissen die 
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MAAND MEI: 1976 

-~----------~-~~---------------------------------------------
respectievelijk minister van Buitenlandse Zaken en Hoo~d van 

de Veiligheidadien•t onder GHADAFFI zijn geweest. GHADAFFI wi 

deze meneen nu graag terugzien, en hee~t met dit oogmerk 

een drietal terroristen op weg gestuurd, die echter op het 

vliegveld Fiumicino te Rome al verden aangehouden.(zie mutati 

d.d. 06.0).76, A Co.) 

Ook zijn in Egypte 27 Lybilre gearresteerd die bekend hebben 

achter de twee kolonels aan te zitten. NM het op deze wijze 

kennelijk misloopt, wil GHADAFFI zich door een gijzeling door 

CARLOS c.s. laten verzekeren van het uitwisselen van de kolo

nals tegen de te maken giJzelaars. De Sauoudi-Arabische ambas 

sade wordt in deze context ook ale doel genoemd, omdat Saoudi 

Arabil een van de weinige landen is die diplomatieke prear e 

kan uitoe~enen op de Egyptische autoriteiten. 

M.b.t. de in mutatie d.d. 06.03.76 genoemde pereonen kan nog 

het volgende wordan berichta Na eerst in het bezit van drie 

pistolen, 1 handgranaat, 1 diplomatiek en 2 Lybische dienetpa 

poorten gearresteerd te zijn op Fiumicino/Rome, en vervolgens 

tot 7 jaar gevangeniestra~ veroordeeld te zijn, zijn deze 3 te 

roristische afgezanten van GBADAFFI nu door het Italiaanse 

staatshoo~d begenadigd en op 2.5.76 bij het krieken van de da 

uitgewezen. 

Op 14 mei 1976 werd van Interpol Damascus antwoord ontvangen 

op een vraag die op ~~-!!E!!~~~~-!2Z~ werd gesteld n.a.v. de 
gijzeling in de Franse ambassade door de leden van het Ja., .na 

Rode leger, lllll, en Het drietal ie inder 

tijd per vliegtuig door de hr. Sierks naar Damaacus gevlogen. 

Gevraagd werd o.a. naar de identiteit van de drie, de verblijf 

plaats en wat de Syrische regering met het viertal van zins 

waa. Op genoemde datum werd het antwoord verkrecana 

•No Japanies nationale came to the notice of the Airport autb 

ritiea in Damascus on 17·9-74"."aincerely, chief of the natio 

nal cen*ral bureau, Lt. Colonel • 

Op 9.5.76 ~erd door personeel van de Kon. Mar. in Den Helder 

aan boord van een marinevaartuig aangetro~~en de volgende per 

eonen van Engelee nationaliteit: 

geb. te Londan op 1lllllla 
-. geb. te Malta op 
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niets ten nadele bekend. Van llllltis bekend dat hij in juni 

1969 was aangesloten bij de "National Party of Europe", een in 

Engeland als facistisch bekend staande organisatie. 

Op 2.5 mei vond een explosie plaats in de hal van het vliegveld 

Ben Gurion te Tel-Aviv. Deze werd veroorzaakt door het openen 

van een kotfer van een reiziger die zich verdacht gedroeg in 

de hal. Door de ontploffing overleden twee personenf de dader 

en een vrouwelijke veiligheidsbeambte, en zeven mensen raakten 

gewond. De dader legitimeerde zich voor de ezplosie met een 

Nederlands paspoort nummer~ afgegeven op 20.3.1975 te 

Amstelveen, ten name vans 

student, wonende 

Amsterdam, beroep 

e Amstelveen. 

De terrorist was ook nog in het bezit van een z.g. "Health cer

tificate", afgegeven door Saniport/Vliegveld Brussel, eveneens 

gesteld op naam van • 

Bij onderzoek in Wenen blijkt het volgendel op 23.5.76 boekt 

bij reisbureau "SUdburg" in Wenen, een enkele 

reis Tel-Aviv voor de 27e. Zodra hij hoort dat hij per El-Al 

zal vliegen, verandert hij van gedachten en boekt voor een 

vlucht op de 2.5e per Austrian Airlines. Hij is bij de boeking 

in gezelschap van een man die later wordt geldentificeerd als1 

geboren in 1953 te Kuwait, 

in bezit van een Kuwaiti paspoort nr. tillilt afgegeven te Bag

dad op 23.3.76. Beschrijving: lengte ca. 170 cm., slank postuur, 

donker haar, zwarte snor, iets donkere huidskleur.{zie foto). 

spreekt bij het bespreken van de vlucht vloeiend 

Duits; dit verklaart hij door te zeggen dat hij in Duitsland 

opgegroeid is en zijn vader Duitser is. Hier valt de stad Wup

pertal. 

Het paspoort waarmee de terrorist zich legitimeerde, blijkt te 

zijn voorzien van een aantal valse stempels (Athene, Munchen, 

Orly) die al eerder zijn aangetroffen bij leden van het Japanse 

Rode Leger en P.F.L.P.-leden. 

Op 1.6.76 wordt door de Duitse politie aan de hand van een vin-

gerafdruk van het lijk van de terrorist 

ficeerd als de voortvluchtige bankrovers 

geldent i-
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VLK 1101 

VLX 1102 

te Vuppertal, in 

bezit van een Duits paspoort nr. a~gegeven op 3.9.71 

te Vuppertal, alsmede in bezit van een Duits personalausweis nr 

, a~gegeven op 17.4.74 te Wuppertal. (zie ~oto). Hij i 

gehuwd meta 

geboren 

zit van een Duits paspoort nr. 

te Vuppertal, en een Duits p.a.w. 

' 

te Dresden, in be 

a~gegeven op 7.7.70 

(zie foto) • 

Uit informatie van het Bundeskriminalamt werd vernomen dat HAUS 

MANN zich met zijn echtgenote sedert mei 1974 in Libanon ophiel 

waar zij zich zouden hebben aangesloten hebben bij El-Fatah. 

Bij verhoor door Gemeentepolitie Amstelveen verk1aart (de echte 

Hugo MULLER in eerste instantie dat hij vermoedt dat het pas

poort uit zijn kamer in de studentenflat ia gestolen, o~ het 

verloren heeft. Bij nader verhoor verklaart hij echter zijn pas 

medio november 1973 ten behoeve van een voortvluchtig lid van 

de Baader-Meinhoff-groep te hebben afgaataan aan de student en 

mede-R.J.-lida 

geboren op te Amsterdam. 

Op 2.6.76 worden - en- aangehouden, resp. terzake 

verduistering en verduistering en heling van een Nederlands pas 

poort. 

BU het verhoor van- verklaart deze nimmer een pas van~ 

llll te hebben ontvangen, doch na een cesprak met zijn gekozen 

raadsman, Mr. haagt hij het volgende verhaal ~~~ 

Tijdens een congres van de Federatie van Vrije Socialisten (F. 

v.s.) in Appelscha heeft hij een Duitser ontmoet die hem ver

zocht een Rederlands paspoort te leveren t.b.v. een Baader-Mein 

ho~~-lid. tlllllt kende de Duitser niet, maar dit was geen be

zwaar voor -·• en zegde toe de pas te geven. 

Het imaiddels van tillilt verkregen paspoort hee~t- vol

eens de in Appelscha gemaakte afspraak, een week na het concres 

'•-ochtends om precies negen uur in een telefooncel op het Leid 

seplein te Amsterdam geleed, waarna de onbekende Duitser zich 

erover ontfermd zou hebben. Aldus tillilt 
Op 11.6.76 worden - en tlllllt ia vrijheid gesteld. 

Via Buitenlandse Zaken werd verno .. n dat het Lybische Mi~ste

rie van EuiZa een lijst met paspoorten hee~t verstrekt aan de 

diverse vertegenwoordigingen in Tripoli, met de mededeling dat 

de op deze lijst voorkomende paspoorten. verloren ziJn geraakt 
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en als vervallen dienen te worden beschouwd. Dit wekte bij de 

Nederlandse ambassade te Tripoli bevreemding, omdat dit de al

lereerste keer is dat iets dergelijks de archieven van de Ly

bisohe auto~iteiten verlaat. Het mag niet worden uitgesloten 

dat het hier een verzameling paapoorten betreft, die door GHA

DAFFI beschikbaar is gesteld aan de diverse terroristische 

organisaties, en wil hij zich nu op voorhand distantilren van 

evt. terroristische acties waar gebruik wordt gemaakt van deze 

paspoorten. 

Het betreft hier de volgende passena 
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8UBJf:CT: Hostage-taking or Kidnapping involving bank staff or membars of their 
families 

Such acta of bostage~taking are committed against persons who, by virtue of the 
poaitiona they occupy, might have acceaa to funds available at banks or other 
financial establishments. They may be senior ataff memhers with major 
reeponeibilities who can peraonallY authorised payments, or other employees who 
have aceaas to safes, cash suppliea, etc., in the course of their duties. 

Saveral variations of this modua operandi have been used in different countries, 
but the general pattem of the offences can be described as followa : 

- The victims may be abducted while travalling between their homes and their 
places of employment. 

- The victims, either alone or accompanied by faudly members, may be taken 
hostage at thair homes by persons entering the premises under false pretences 
(claiming to be aalesmen, repairmen, etc.). 

- Tbe actual hostages may ba membere of an employee'• family, in which case 
they may be held at their homes or taken elaawhere. MOreover, an oparation 
may begin with taking these hostages, and the bank employee may not ba 
informed until the hostagea are actually being held. 

Tbe offenders, by threatening the sacurity or the lives of the hoatages or the 
employee, may then demand that the employee do whatever is neceaaary to obtain 
a aum of money (sign documents, or give payment authorisation, or open a safe, 
etc.). To achieve this : 

- Tha employee may be conducted to the financlal establishment where delivery 
of the money is to take place ; somatimes the bastages may be brought along. 
If tbe employee hi~elf cannot satisfy the hostage-takera'demanda because 
of var~ous obtacles (usually technica! ones, such as security aysteu., keys, 
the need to obtain authorisad signatures on bank documanta, etc.), other 
employees may ba taken hostage in their turn. 

- Tha trip to the bank will usually occur outside normal working hours when 
this is not the case, any employees at the bank will be held at bay. 

11 • •l•il•r pr•ui11r• h• ju• 11ul i• fUt UUIItrf, plust illfllf• th /.C.P .D. • INTERPOl 

Gen.,•l $ur•Utillt , 11 ru Armuflllli, 11110 $AINT· CLDUO ll,.llu} 



SPEX:IFIC CASES : VERTROUWELIJK 
- Netherlands Antillea : 

The wife of a bank manager waa locked into the trunk of the car used to 
tranaport her busband and the hostage-takers to the bank. 

- A bank manager who was unable to open the safe without assistance from two 
employees was forced to conduct the hostage-takers to the homes of the 
employees who, in turn, ware abducted while members of their families ·, 
(one employee'& brother-in-law and a 4-year-old child) were held hostage 
at their homes. The offenders in this case were arrested. · 

- Spain : 
Or.e effender acting alona, and therefore not able to hold the wife of bis 
victim (a bank teller) hostage at their h~e, fixed a device to her neck 
and claimed that it would blow up if she made any sudden movement (which 
proved to be a tie). 

- Three offenders claiming to be housepainters came to the home of a ba~ 
manager shortly after ha had set out for work. The memhers of the family 
ware tied up and held captive in one room. An accomplice then went to the 
bank, informed the manager of the situation, and asked him to phone bis 
family for confirmatien of the story. The telephone line between the bank 
manager's home and his office was then kept open to permit constant 
communication between the two points throughout the operation. After the 
manager paid the ransom in cash, he was told not to report the crime, the 
bestage-takers claiming (falsely) that his family had been taken along in 
the getaway car and woutd not be released until ten minutes later. 

This modus operandi involves premeditated and well-prepared hostage-taking, with 
prior study of the places involved and gatbering of information on the 
responsibilities, residences, werking hours and habits of the victims, with or 
without inside complicity. 

The purpose being extortion of money and not publicity for a cause or ideology, 
the offenders attempt to act as discreetly as possible. 

PREVENI'ICN : 

The measures taken are designed to ensure proteetion of persons"exposed to this 
type of danger, and their co-operation is requested in organiaing surveillance 
of their banks and homes. • 

They have been advised to be carefut with telephone calls from unidentified 
parsons 1 visits by persons they do not know, motor vehicles whose movements 
seem suspect, etc. (In Canada, the program embodying these arrangement& is 
called "Opération Filet".) 

XXNI'RJ:ES WHERE 'miS M)[)l5 OPERANOl HAS BEEN USED 

Canada 
Federal Germany 
Netherlands Antilles 
Spa in 
United Kingdom. 


