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1--.wALGB .. ZAUN I 
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journaal berichtgeving 
terrorisme 

~an de Procureurs-Generaal, fgd Directeuren van Politiel 
de Officieren van Justitie, Hoofden van de Arrondissementeparketten; 
de Korpaohete van gemeentepolitie• 
de Algemeen Inspecteur van het Korps B~kspolitie1 
de Diatriotaooamandanten dêr R~kepolitief 
de sue van de Koninkl~ke llareoh&UEJI881 
het Hoofd van de afdeling Douane, Ministerie van Finanoiln; 
de Commandant v&n de Dienst Luchtvaart van het Korpe Rijkspolitie. 

Bierb~ doe ik U toekomen het "Journaal berichtgeving 

terrori.ae" over de maand novem~r 1973. 

IJ-2.- 'j74//5l-J. 

Bet hoofd van de Centrale 

Reoherohe Intormatiedienat, 
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TU 451 
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TLI 453 

DATUM 

1-

2-11-1973 

BLAD :1 . 
MAAND :BO'IKIIBD 

OMSCHRtJVING 

In aansluiting op .utatie 31-10-13 te 12.30 uur ea 
te 12.45 uur volst hieronder een lijst ut de _ - _.· · 
namen welke in die mutatie voorkomen met daarwoor 
het nummer van hun VLI-aignalering. 

1-8-13) 

llet ia niet geblekea dat ~~~=~~S·'IIE•'IF•··,··) 
deselfcle ia al a .. 1••• p p ' 

Rijkepolitie Dordrecht de•lt aee dat de volgende 4%1e 
pereonen blijkens controle in de naoht van 1-11•73 
hebben verbleTen iD hotel "lof van Voo%'Jle" te Ooat
voorne. 
-eb 7-10-41 te Xaraohi, houder van 

......... Jib 6-11-47 te Iaraohi, houder vu 

--

2 a 
geb 5-4-53 te Iaraohi, houder van 

Betrokkenen hebben getelefoneerd met teUI 'I 
in TIBiil'l ze veillaateee sioh in een grote a•t.. 

D LOCI ! 2212231! dat se met vakaatie sijn hebben se 
nauwelijks bagage bU siah. Ze sijn inmiddels weer 
vertrokken. 

~8-~1~1-~19=7~'~J::::V::::::::i:•::da::t~lt::e:rroriatiaohe orgaeiaatiea van plan 14.00 uur te Tersenden vanuit veraohillende 
• Het vermoeden bestaat dat een 

groot deel van de te versenden bombrieven sioh reeds in 
Buropa bevin4t. 
Eind juli 1973 sijn twee bombrieven versonden aae 
Iaralliaohe adressen. Desa brieven waren waarschijnlijk 
het begin van een serie bombrieven waarmee men ia 
gestopt in verbaed met de oorlog in het Kidden-Oosten. 
De aogelijkheid bestaat dat men nu het varaenden van 
de boabrieven van desa serie hervat. 



DOSSIER 

I 
l·. ---

I 

DATUM 

12-11-19 
10.30 

• 

14-11-197 

16-11-19 

BLAD: 2 

MAAND : IOVJDOIII 

OMSCHRIJVING 

De VLI/OVR 290 gaaignaleer4e 
geb. 24-11-1940 i• enige &alen a~ngt.DCJUDL.D 
hU Jede2l&Dd traohtte binnen te koaen. D!OU ia in 
het besit van een Libaneee paspoort ........ afgegeTen 
t tot 9·3-1~ sou op 

' ~liliïiiïïi .. lilllo~h~i~~p;h::~o;~ll.:koaende vaRuit e • D~OU verklaarde 

: : ' .. . . 

Bameriah per trein naar· 
1-73 kwaa hU per trein oa 

ort. HU had geen bagage 
11~ elf besit vu f 6000,-. 
Ï t geaignaleerd. D!OU handelt 

Keraedeaaen aan Libanon 
aee geeaokkald worden). 

ea voor Polen en Honguij ... 
e aanwijaingen dat hij 

terrorisme betrokken ia. VLK/OVR 1ignalerinc 
i.v.m. inwinnen van inliohtingen en op 

oriminele antecedenten in Zweden (Bankroof). 

Betrouwbare intoraatie werd ontvangen dat het PaleetUn•• 
Bevrijdingafront P.PLP voornemen• sou aijn sel!aoord
operatiee uit te voeren ap de •aioniatiaohe vuana• in 
enkele W waaronder Bederlaa4. 

I 

ten hebben. Oatrent de 
de doelen •Un geen 
• 

1atiea hebben bealoten in Europa een 
netwerk op te setten. Van dit aetwerk 1ou als ohet op. 
treden, iZ I 2 ;ugeb. 19J8 te B.&llll&h, 
TL( 18 ~tatie 19-9-72) 
Binnen dit netwerk wordt gewesen op het uut T&D hulp 
die de ambassaderaden kunnen gaTen. Uitgesloten 
de ambassaderaden van Saoudi-Arabil en ~oeweit. 
Jen a oud ook 
wel boren te 
Ghasa, zou zijn voor 
terrorietiaohe 

Geaeentepolitie Dordreoht deelt mee dat op 13-11-1973 
een grote witte auto (luxe auto van Amerikaans aodel) 
ia gesien aet arie bjuine mensen erin en een Europeaan. 
Ze reden eerat naar het terrein van Shell Moerdijk' 
bekeken de saak daar en~olgen• terug via 
de oude straatweg naar .........-.in Dordrecht. Ook daar 
werd de aaak bekeken. De Europeaan atapta varvolgens 
1n een tweede auto en reed weg.Yeraoedelijk •Un de drie 
bruine menaan in de richting !ilburg vertrokken. 
De auto en de insittenden konden niet ge!dentifioeerd 
worden. 

Seoret~at General Interpol deelt middele internatio
nale circulaire• het volgende meea 

~ 24-12-1971 werd een vliegtuig van de Borthweet 

.... I . ... 



DOSSIER 

K/OVB 455 

K/OVB 456 

K/OVR 457 

DATUM 

16-11-1973 
22.~0 pr 

BLAD:~ 

OMSCHRijVING 

Orient Airlinea tuaaen Kinneapolia en Chioago 
gekaapt door• 
KOLf Indianapelia (USA). 

Hij vroeg in 
~00.000 dollar. 
war 3 
gevluoht. 

vrijlating van de passagier• 
Tevens vroeg hij om een parachute. Hij 

lflltPiloten uit de cockpit waren 

ig gekaapt van de National 
-~·--- naar Kingston, 

Jamaica. De piloot werd gedwongen om te keren naar 
Philadelphia waar de kapera 600.000 dollar, drie 
parachutes en een nieuw vliegtuig vroegen. De paaaa
giera 1J ZOU JE ZQ à daarna va~laten. Kat het 
nieuwe vliegtuig vlo(en de kapara naar Laka Jackson, 
Texaa, alwaar ss &Cîdih IS:iresteerd. Een b-.anning•lid 

Abeba (lthiopiä), 

Washington {USA), 

bron te baJiba~ 
vernoae~ dat de plan beert een passagiera-
vliegtuig in de lucht tot explosie te brengen. Natio
naliteit van het bedreigde vliegtuig is onbekend. De 
explosieven Eouden barometrische ontsteking hebben. Za 
zoudan verstopt worden in aan kist met whiakJfleaaen 
die voor varkoop aan boord bestemd sijn." 
Dit bericht is later ook ontvangen van Interpol Parijs SG. 

Uit perebarichten ia gebleken dat in licoaia op CTPrUB 
de saven terrariaten in vrijheid souden sUn gea~eld 
die op 9-4-73 op Cyprus aan terrorietieohe actie hebben 
gevoerd. Dit persbericht bleek later echter onjuist te zijn. 
Wal worden bij desa de betrokken pereonen als VLK/OVR 
geaignaleerd. 
Jaar aanleiding van de aanval op de Iaralliache 
ambaa de volgende pereonen ... _. __ _ 

geb. 1946 te Riyadh, 
~r Saoudi-Arabisoh 

lluaoat, beroep• 
onderwijzer, houder van Paspoort nr.lilt van het 
sultanaat OID&ll. 

e Muacat, beroap1 

a dag vielen vijf terroristen 
t hevig te beschieten. 
door de politie beschoten 

.... I .... 



DOSS.IER 

VLK/OVR 458 

VLK/OVll 459 

VLI:/OVR 460 

VLI/OVR 461. 

VLK 462 

DATUM 

• 

. 
19-11-197, 
14.10 uur 

BLAD: 4 

MAAND : liOVEKBER 

OMSCHRIJVING 

.. t als gevolg dat se allen werden gearreate•rd. 

te Sadrah, 
nr. -

1955 te ~1 Ballil/Jordanil 
een paspoort van 

beroeps 

. 
1948te~ 

paapoort nr. ~ 

• 

dat zijn werkelijke naam zou zijns 

Deze personen sijn alle saven lid van de Nationale 
~rabiaohe Jeugorganiaatie voor de Bevrijding van Palestina 

Secretariat General Interpol deelt middels internationale 
oiraulatree het volgende meea 

Chicago (USA) , 
~A•~o~LDe nationaliteit, 

te Chicago 50.000 dollar te krijgen van de Ozark iirli • 
Company doordat hij dreigde een toestel van die Mij, 
op te blazen. Hij werd gearresteerd toen hij het geld in oD 
vangat wilde ne~en. 

van de J.AL op 

. 
gtuig terug te vliegen naar 

vroeg dat geschikt was voor 
en, alsmede de aom van 2 

.. ~ .. ~~llllllllllll~~~~~~~t~U wilde met het vliegtuig 
via Vanoouver naar • ehalve een revolver .}8 had 
hij 7 bommen bij zich welke hij zelf had vervaardigd. 
B • 

te maken met 
15.30 uur 



DOSSIER 

VLJC 463 

BLAD: 5 . 
MAAND : JlOVEJIBD 

DATUM OMSCHRIJVING 

; - 1 
25-11-1t7)· 

25-11-1973 
11.10 uur 

27-11-1973 

a? ' =eia~eenaam WLIL 
, 1111111111§ '3 6 e De:r baar {Jord&DiiJ 

Ia ifhtgenote T&n 1. 

Bo 1 ia in 1969 Zwitserland uitgewe•en wegene Palestijnse 
ao~iTiteiten. In 1972 ie hij om deselfde :reden Duitsland 
uitgewezen samen met No 2, 
In Bei:rut ia hen een Belgisch vieum geweigerd op 
9-11-197~. Bij die gelegenheid presenteerde betr. No 2 
•ioh onder de naam1 

ge • e 
Zij zeiden een huwelijkereis te gaan aaken. {Zt •Un eohter 
reed• minetena een jaar getrouwd). 
Hun tiokete vertoonden eohte:r verschillende bestemmingen. 

Uit persberichten vernoaen dat heden ee~ »oeing 747 
van de KLK ia gekaapt onderweg van Schiphol ·naa:r Tok,ro 
boven Jagda• vermoedelijk do~ drie Arabie:ren, 

Uit perebe:riohten ia gebleken dat te Frankfurt een 
boab:rief ie ontploft. Tevene zijn te Fr&Dktu:rt nog 
see andere bombrieTen ontdekt. 

JCMar Venlo deelt mee dat in de Internationale D-trein 
D 216 Venlo-Hoek T.&D Bolland een map ia gevonden met 
diverse•Toorwerpen en bescheiden waaronder• 
1. Jordaan• paspoort Jo. tl ----- -

Jordanil, afgegeTen 19-10-69 
geldig tot 19-10-74. 

2, Een Internationaal rijbewU• tnT. {No 1) 
afgegeTen te Jordani•, tllllllt alsmede een Inter
national Certifioate of Vaooination op deselfde naam, 

3. Een Interna af .... ,.,.D"en te 
Jordanil tnv. te Madaba, 
Jordanil. 

4. Diverse koopMerdragen v&D auto'• waarop een adrel 
voorkwam van ' de onder 1 aenoeade perloon in Duitsland, 

5. 4 Vliegt1okets van Amman naar Frankfurt via Beirut en 
Budapeet. 

Aan Interpol Wiesbaden ia om inlichtingen gevraagd, 

Zie mutatie 25-11-1973 betreffende bombrieven. 

De volgende beschrijving van de bombrieven welke in 
Frankfurt z~n aangetroffen ie ontvangen• 
Enveloppen T&n liohte kleur 200 x 100 ma, 70 l 75 graa, 
adreaaen met overdrukletters {abreibebuohataben) geaohre
ven. De grootte van de hoofd let tera is 4,5 mm, de 
kleine lettere zijn 3,5 mm. 
Op de afzenderkant van de enveloppe etaat een rechthoek 
Tan 20 x 40 mm waarin "I 41". Hiervan staatdeR wit 
o~ z~erte ondergrond en 41 in het zwart op witte onde:r
grond . Naas t da ro~htboalr rechtatboven in een cirkeltje 
een R, daarna.sat in klaine l öttars Mld plua do cijfer• 
3.2 alsmede in •eohtho•k RI 4.3. 

. . .. I ... . 



DOSSIER DATUM 

28-11-1973 
16.00 uur 

28-11-1973 
17.u0 uur 

BLAD: 6 

MAAND : •onJmEli -
OMSCHRIJVING 

Interpol • UZ JE (JJSI Jdbiia nog mee dat het ont-
atekingla)211 211&2 a. ale in eerder verachenen 
oiroulaire werd vermeld. Versoebt wordt exploaieven
opruimingedieneten in te lichten dat sommige bombrieven 
vochtig sijD geworden waardoor het papier dunner ia gewor .. 
den sodat de brief gemakkelijker kan ontploft••· iange
raden wordt de aluitina van de brief so spoedig moge-
lijk na ontdekking te versekeren door gebruik te maken 
van een kleaaohroet ot d.m.v. een soortgelijke methode. 
EOD ie •· 

Rijkspolitie Brielle deelt volgende mees 
In Brielle ia veraoedelUk een bombrief ~&Da•~rofren. 
De brief ia opgeborgen in een sohuur. ~ietle sal. 
oontaot opnemen met de EOD te Culembor~. 

Op 29-11-1973 heeft Pol Brielle meegedeeld dat de 
bovengenoemde bri•t geen bombrief bleek te sijD. 

Zie mutatie 27-11-1973 betreftende bombrieven. . 

Vermoedelijk sijn alle bombrieven welke versonden sijn 
vanuit Duitsland tijdig ontdekt. Twee hiervan sijn ont
ploft. De Zwitserse bombrieven (gepost in Gen~ve) • zijn niet van hetseltde t7pe als de Duitse brieven. 
Voor dese brieven sijn diverse eoorten plaatselijk gekochte 
enveloppen gebruikt. Een aantal sijn in Zwitserland 
ontdekt f een drietal in Ierall. E'n van de Zwitserse 
brieveD'I'I §''1 rpzg ' tp een oude-mannen tehuis in 
Franltfur • 
Bet ie voor het eerst dat boabrieven werden versinden 
vanuit Duitaland en Zwitaerland, ·~an de EOD ie bericht aoor 
geaeven dat er ook nog ander-soortige bombrieven in 
omloop sijzl. 

-11-73 betreftende de ILM Jumbo welke ia 
gekaapt. 
Beden hebben de kapera sioh overgegeven. 
Bieronder volgt een oversioht van de gehele kaping. 

Op 25-11-1973 om ·12.20 uur vertrok vanaf Schiphol een 
Boeing 747 met beetemming Ttkfo. ian boord bevonden 
zioh 234 passagiers. In Beirut kwamen nog 13 passagiers 
aan boord waaronder de kapere zioh beTonden. Booh te 
Schiphol nooh te Beirut werden de passagiers gecontroleerd 
toen deze aan boord gingen. BoTen Bagdad namen de kapere 
de maoht in handen, ze maakten bekend dat se lid waren 
van de Organiaatie van de Kationalistieohe Arabische 
jeugd voor de bevrijding van Palestina. Bet vliegtuig 
werd terug naar Libanon gevlogen maar kreeg geen toe
a~emaing om daar te landen. Vervolgens vloog het richting 
Syrilf om 22.00 uur landde het toestel te Damascus. 
Voordat 4a eeTraagde brahdstot werd toegezegd is de 
Jumbo tenaamd de "Miasiseippi" weer opgestegen om dan 
op 26-11-1973 om 01.00 uur te landen op het Tlieg-
veld bij Kioosia op Cyprus. Aldaar werd vrijlating geeiat 
van saven terroristen welke gevangen zitten wegens een 
gepleegde aanslag op de Ierallisohe ambassade te Cyprus 

.... I . ... 



OSS &ER DATUM 

28-11-1973 
17.15 u~ 

. 
MAAND : BOVEliBIJl 

OMSCHRijVING 

en op een EL-AL vliegtuig (sie mutatie 19-11-7') 
De C7Priotiaobe %egering gat eohter geen'antwoord. lfa 
aanTUlling van de brandstof vertrok de Jumbo om 03,00 
uur in de riohting Benghasi {Libil) waar op 24-7-73 
een Juabo van de J.1.L. •••d opgeblasea. X.n landde 
eohter na een versoek via de boordradio van ILK-funotio
nariaaen te Tripoli {Libil). 
Oa 13.00 u~ ateeg de Jumbo weer op, ond&Dka het feit 
dat de startbaan was gebl9kkeerd door brandweerwagena. 
De kapera dreigden eohter het toestel op te blasen ala 
het niet aooht opatijgen. De gesaSToerder ia toen over 
een oude, veel te korte startbaan met de Jumbo opgestegen. 
Oa .18.00 uur lan~ Jlalta. De paea-..riera 
werden in ruil v~datot vrijgelaten evenale 
de stewardessen. Dit was eohter noods~kelijk daar de 
Jumbo andere niet kon opatijgen op de seer korte 
startbaan van dit vliegveld. Te Malta werd de onder-
direkt•~ an de ILK samen aet een extra 
gesagvoerder &&à boord gelatèn. Op 27-11-73 oa 07.12 uur 
ia de ''Kiaaiaaippi" weer van Malta owreategena riohting 
Beirut ia de kapingatocht voortgeset. Te Beirut, 
Damaaoua, Bagdad, Bahrein, Quatar, Saoudi-Arabil en 
EgJJte waa de Jumbo niet weltoa en kreeg dan ook geen 
toeateJIIJiliD8 oa daar te landen. 011 12.30 uur landde 
het toestel te Doebai. Na voltanken steeg het vliegtuig 
wee• op., Nederland"had inaiddela laten weten dat het 
soala de kapara eiaten gffn wapens aan larall levert of 
geleverd heeft en ook geen Ruasisah Joodae eaigranten 
helpt. 
Aden weigerde toestemming tot landen evenale Turkije. 
Om 22.30 uur land&e het toestel voor de tweede maal in 
Doebai. Sjeik Makkus bood de kapera .. n v~ij&elJ~~e aan. 
Op 28-11-73 eisten de kapera aohter wee~ opnieuw 
brandstof welke werd~ gegeven. Oa 15.45 uur aooeptearden 
de kapera een vrijgeleide en gaven se de 11 aaneen en 
het toestel vr u. 

Zie muta~ie 28-11-7' te 16.30 uur. 

Uit verhoren van paaaagiera van de gekaapte ILK-Jumbo 
ia het volgende omtrent de dadera naar voren gekoaen. 
In Beirut •Un de kapera aan boord gekomea. De volgende 
beaohrijTing kon wordan gegevens 
1e kapera Waa vermoedelijk de leider, 30 l 40 j aar oud, 

lengte 1.60 m, zeer mager, zwart kort geknipt 
haar, s eer nerveua , droeg atra~pjespak . 
Spreekt geen Engele. Zou en of 

•••••heeft Bahrein na eit. 
2e~kaper• Dese ia ;5 à 40 jaar oud, 1.60 tot 1.70 lang, 

mollig met buikje, kalend zwart haar, plat 
r~nd gezioht , "Napoleont7pe", sprak redel~k 
goed a. Ga f als naaa aan een stewardess 
op: heott geboekt onder de naam ••• 

(niet zeker welke naaa bij nr.1 ct 
nr. , heeft Bahrein nntionaliteit. 
Zei tegen atewardeaa dat h~ eerder be t roklee n 

.... / .... 



DOSSIER DATUM 

TLI 402 

I 

BLAD :8 

MAAND : JlOVBDD 

OMSCHRIJVING 

waa gewetat bij de kaping van een Lutthanaa 
toea .. l en wel op 29-10-72. Bij sei d&t -U 4••• 
kaping allea goed liD& aaar dat hij deatijda 
.2 aenaen had raceten neereohi•~•n (di~ ia 
niet waar). · 

3• kapera pla 18 jaar oud, 1.60 l 1.70 m. lang, tenger 
tipur, swart haa:r, bruin koatuum~ou :aijn 
genaamdtillil I• van .. nationali-
teit. 

Volgende beriaht entTangen (sie ook mutatie 31·7-73)a 
- verliet 87%'il met beate-ing Buropa. 
~ijk verbluY•n in Italil, Oostenrijk, Duita-
land ot een ander ~ope•• l.&n4. Zijn aodenaa.a ia 

Bij ie in het besit van 5 paapoorten 
.. ,l'tfll•• paapoorl. 

~~;ï;.RI .. I ou4, 1.65 a lang, alank1 liahte 
gelaatskleur, lang donker haar. 

--------~---~~-~~------------·-------~-----~----------~~~-----------------------------------------~----------

Bij het at8luiten van dit jo~n&&l bereikte ona nog 
het volgende beriahta 

De Duitae politie heelt een aaa4aohtvea~iging verapreid 
waaruit blijkt dat auto'• van in Weat-Buropa opererende 
terrariaten uitgeruat souden sijD met in de linkervoor
portier verborgen hagel- ot eahrootgeweren. Dese 
wapena kunnen worden afgevuurd door het openen van de 
portieren. 
Dese aethode sou sijn overgenoaen van Amerikaanse 
gangatera. 
Een controle van so'n auto door politie- ot douane
aabtenaren betekent voor die ambtenaren een vrijwel 
sakere dood. 
De vuurmond (het loopeinde) van het hagelgeweer bevindt 
sioh op de plaata van het portierelot, terwijl de trekker 
van het wapen met een koord aan bet daebboard is bevestigd 
Zie bijgaande tekening op de volgende pagina. 
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MAAND : IOVEMBER 

• 
DOSSIER DATUM OMSCHRIJVING 

• 

• 

Hagelgeweer 

Bepro.173/ 781SG 


