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til. 0'10 • 8140 11 
journaal berichtgeving 
terrorisme 

Aan de Procureurs-Gen~raal, fgd Directeuren van Politiel 
de Officieren van Justitie, Hoofden van Arondissementsparketten; 
de Korpschefs van Gemeentepolitiel 
~Algemeen Inspecteur van het Korps Rijkspolitie' 
de Districtscommandanten der RijkspolitieJ 
de Staf van de Koninklijke Marechaussee; 
de Commandant van de Dienet Luchtvaart van het Korps RUkspolitie; 
het Hoofd van de afdeling Douane, Ministerie van FinanciUn. 

Hierbij heb ik de eer U het "Journaal berichtgeving terrorisme" 
over de maand juli 1974 te doen toekomen, 

Het Hoofd van de Centrale 
Recherche Informatiedienst, 

t~.::o~d-.~~~ '. 



DOSSIER DATUM 
' 

6.6}0/12 01-07-74 
15.00 uur 

02-07-74 
10.00 uur 

05-07-74 
09.55 uur 

Bepro .174/ 7G 

OMSCHRlHlfNG 

BLAD:1 

MAAND:JULI 

Afgaande op onbevestigde berichten uit d·e pers zijn de drie 
kapers die op 15-09-72 een DC-9 van de Skandinavian A~rlines 
System op de lijn Gothenburg/Stockholm kaapten weer op vrije 
voeten, en zouden op het punt staan Spanje te verlaten,waar 
z~ sinds de kaping(na een landing op het vliegveld van Ma
drid) gevangen ~aten. De Spaanse autoriteiten hebben inder
tijd een uitleveringverzoek van Zweden genegeerd. 
Volgens een krant in Canberra is de bestemming van de kapers 
Paraguay. 
Het betreft de volgende Joegaslavene 

:Srousani/Joeg.; 
e Okuoanj/Joeg.; ene 
te Brda/Joeg. 

Persbericht "Haagse Courant" dd. 01-07-74: 
"Londen - In een Nederlandse haven, vermoedelijk Rotterdam, 
ligt een schip gereed dat door Arabische terroristen ge
bruikt zal worden om een of meer Engelse booreilanden in de 
Noordzee op te blazen. Aldus een geheim rapport dat de spe
ciale afdeling van Sootland Yard van ~fn van haar agenten 
in het Midden-Oosten heeft ontvangen. In het rapport staat 
dat een Palestijnse oommando-eenheid van een niet met name 
genoemde Arabische oliestaat ongeveer 12 miljoen gulden 
heeft gekregen om het karwei uit te voeren. Het zou de be
doeling van de terroristen zijn om in volle zee een bevoor
radingasohip te kapen om geen argwaan te wekken bij de be
manning van het booreiland. Eenmaal op het eiland zouden de 
Palestijnen voldoende tijd hebben om explosieven te plaatsen 
en weg te komen voor de Britse marine ter plaatse zou ztjn. 
Een helikopter zou de terroristen oppikken en via een West
Europese luchthaven worden vervoerd naar Algerije. 

Het rapport, dat vorige week in Londen ie ontvangen, werd 
aanvankelijk door de Yard als minder serieus beschouwd, Dit 
veranderde toen een onbekend schip zich verdacht lang in de 
buurt van een van de booreilanden ophield. De aandacht van 
de Britse marine werd vooral getrokken doordat dit onbeken
de schip zich op nog geen 30 meter van het eiland bevond, 
terwijl de maximaal toegestane afstand 450 meter is. Aange
nomen wordt dat het schip, dat Ulinge verdween toen er een 
Brits marinevaartuig verscheen, een verkenningsechip is ge
weest met Palestijnen aan boord voor het maken van foto's 
van het booreiland. Vanaf dat moment staan alle booreilan
den onder strenge bewaking. Ook de Britse havens worden nauw 
lettend in het oog gehouden, alsmede de kleine luchthavens. 
Alle scheepsverkeer met de booreilanden wordt gecontroleerd, 
in het bijzonder de bevoorradingsschepen. Op de booreilan
den zelf staan bovendien scherpschutters op strategische 
punten" 

Zie mutatie 26.06-74/11.45 uur; 
Parijs bericht het volgende over: 
geb - te Port Said (V 

het bezit van paspoort met nummer 
Griekenland binnengekomen afkomstig 
01-07-74 per Atheens vliegtuig vertrokken 

is op 28-05-74 
e. Hij is op 

naar Cairo. 
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6.6;0/290 16-07-74 
11.00 uur 

Bepro.174/ 7GyLK 570 

OMSCHRIJVING 

De Gemeentepolitie Apeldoorn meldts In 
doorn is een Algerijns paspoort {nummer 
waarvan de eerste bladzijde (met de fot 
~ paspoort stond op naam van 
........, te Ouled Djenia. In het paspo 
stempels voor Nederland/Belgi8. 

BLAD · 2 

MAAND: JULI 

tuintje in !.pel
gevonden 

soheurd 
geb • 

ee visa-

Een anoniem telefoontje is binnengekomen van een vermoede
lijk Engels sprekende Fransman, die meedeelde dat er de ko
mende nacht 6 bommen op visserschepen in de Soheveningse 
haven geplaatst zouden worden. Op ''n van deze schepen zou 
een helikopter kunnen landen. De bedoeling hiervan is de 
ministers van der Stoel en Vredeling te kidnappen. De Sohe
veningse haven wordt gecontroleerd door de marine. 

Persbericht "Telegraaf" dd. 12-07-74• 
"Bonn - een belangr;jke verbindingsman van de Arabische ter
roristen is onlangs in West-Duitsland teruggekeerd en is 
thans werkzaam in Bonn. Na de moordpartij iidens de Olym-
isch 1 i eptember 72 vluchtte de jarige 

uit z;jn toenmalige woonplaats Frankfurt 
o. a oor hadden de moordenaars vijf maal tever-

geefs getracht hem te bereiken. Bij een huiszoeking die de 

1
politie toen in zijn woning hield, trof zij een aantal ra~ 
diatoestellen aan, lijsten van donateurs in West-Duitsland 
van de guerillagroeparing "El Fatah" en de plannen voor ge
welddaden in de bondsrepubliek en andere Westeuropese lan
den. 
Het gevaar beataat thans dat~, die in het bezit is 
van een diplomatiek paspoort,~en aan voorbereidin
gen van nieuwe gewelddaden." 

Gebleken ie dat het om de volgende persoon gaatz 

Betrokkene ie mogeli 
plomatiek paspoort. 

geb. - te Beer She 

Bekend ia geworden dat de volgende persoon terroristische 
acties uit zou gaan voerenJ 

geb. tlllt te Beit AmarJ 
bezit van paspoort nr 

zouden van plan zijn een vliegtuig te 

(mog. identiek aan Fatah-lid 

geb .. te Jaffa/Pal., alias a 
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09.30 uur 
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op z:Un naam is arrestatiebevel ur ~afge.; ven 
door de Rechtbank te Keulen, op gr~ng in de 

""burgerluchtvaart en het uit de koers nemen van een burger
vliegtuig. de B.R.D. vraagt uitlevering van betr. 
Op 22-02-72 kaapte betrokkene met vier anderen een Boeing 
747 van de Lufthansa op een vlucht van New Delhi naar Athe
ne, welk vliegtuig gedwongen werd in Aden te landen. De ka- '~ 
pers vroegen 5 miljoen dollar als losgeld voor de bemanning, 
passagiers en vliegtuig. Mochten zij dit geld niet ontvangen, 
dan zouden zij het vliegtuig opblazen. Het geld werd betaald, 
passagiers en vliegtuig werden vrijgegeven door de kapers, 

Bekend is geworden dat een belangrijk terrorist, lid van de 
P.F.L.P.-G.C.,op het punt zou staan het Midden-Oosten te ver 
laten, en daarbij~ zou maken van een vervalst Jordaans 
paspoort, nummer ......., 

Berichten zijn binnengekomen dat in de week van 21-7 tot 
27-7 vier terroristen een actie zullen ondernemen tegen een 
niet nader genoemd Weet-Europees land, Van deze 4 personen 
zijn de eerste drie bekends 

~? 
Deze twee vliegen via Damascus naar West-Duitslandf ens 

;) Libanees1 
4) onbekend1 

•elke vanuit Beirouth naar West-Duitsland vliegen, 

Internationale aandachtvestiging ontvangen van Interpol Pa
rijs Secretariaat-Generaal, betreffendes 

geb ~te Palestina, nationa-

geb. - a Beit 
lengte 1,81 m.t zwart 

aanwezig), 
Op aanvraag van de Zweedse authoriteiten werd betr. op 23-
04-74 gearresteerd in Kopenhagen ter zake van hasjiesj-han
del. Zweden had om zijn uitlevering gevraagd.(Zie mutatie 
dd. 15-05-74 in journaal mei 74) 

-o-0-o-


