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CENTRALE RECHERCHE INFORMAnEDIENST 

I~formatiecentrale Bijzondere Zaken 

Rumweg 47. ·~ 

tel. 070 •• , 40 11 

tst.368 journaal berichtgeving 
terrorisme 

Aan: de Procureurs-Generaal, fgd. Directeuren van Politie; 
de Officieren van Justitie, Hoofden van Arondissementsparketten1 
de Korpschefs van Gemeentepolitier 
de Algemeen Inspecteur van het Korps RijkspolitieJ 
de Districtscommandanten der Rijkspolitie, 
de Staf der Koninklijke Marechaussee, 
de Commandant van de Dienst Luchtvaart van het Korps Rijkspolitie; 
het Hoofd van de afdeling Douane, Ministerie van Financiën. 

Hierbij heb ik de eer U het "Journaal berict.tgeving terrorisme" 
over de maand oktober 1974 te doen toekomen. 
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Het Hoofd van de C~ntrale 
Recherch~/Informatiedienst, 
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.. / ;~.\, i h._ .-_ -- -·-·-· J. van Straten plv. 



DOSSIER 

6.639/51 

DATUM . 
02-10-74 
13.55 uur 

VLK 36'3 

03-10-74 

08-10-74 
16.00 uur 

6.164.2/191 11-10-74 
13.30 uur 

Repro.174/ 7G 

OMSCHRIJVING 

BLAD: 1 

MAAND: 10-74 

Volgens een gewoonlijk betrouwbare bron zou El Fatah van plan 
zijn operaties in Europa, de Arabische wereld,lsraBl en in 
JordaniB uit te voeren tegen niet nader aangeduide Jordaanse 
en Amerikaanse doelen. 

t doel hiervan zou zijna mogelijke tweezijdige overeenkom
sten. tussen Israil en Jordanië teniet te doen. 
apens voor deze oper atie zouden uit Turkije en Joegoslavië 

afkomstig zijn o.q. meegebracht worden. 
De operaties zouden onder leiding staan van de als VLK }63 
gesignaleerde Arabier: 

~erioht is ontvangen dat in Oktober 1974 rekening moet worden 
gehouden met gelijktijdige aanslagen in West-Europa door ge

ngd Arabisch-Japanse groepen van 3 à 4 man. 
e Japanners reizen vermoedelijk op Japanse paspoorten, de 

Arabieren op (mogelijk vervalste) Turkse of Af8aanse paspoor
ten of paspoorten uit een Afrikaans land. 

mogelijke doelen worden genoemd Amerikaanse en Jordaanse 
objecten en de Israllische vertegenwoordiging in Nederland in 

amenhang met kaping van een vliegtuig met bestemming Midden
Oosten. 

doel van deze aanslagen zo~ enerzijds vrijlating van Pa
lestijnse gevangenen in Israël af te dwingenf anderszijde de 

otstandkoming van een vredeeregeling tussen Ierall en Jorda
te verhinderen. 

e "Arab National Youth Organisation", (!..N.Y.O.), heeft de 
rantwoordelijkheid opgeiist voor het neerstorten van een 

.W.A..-vliegtuig nabij Korru/Griekenland op 8 september 1974• 
olgens een in Beyrouth uitgegeven communiqué zou een lid van 
oornoemde organisatie zich aan boord van het vliegtuig heb

ben opgeblazen. 

overkoepelende organisatie P.L.O. heeft zich gedistanti
eerd van het communiqu' en meent dat men hier te doen heeft 

denkbeeldige organisatie. Op 9 september 1974 her
de A.N.Y.O. haar claim en zei daarbij dat alle lucht
teehappijen die op larall vliegen de consequenties 
handelswijze moeten aanvaarden. 

zijn aanwijzingen ontvangen dat de T.W.A.-maohine 
nderdaad door middel van explosieven is gecrashed. 

Amersfoort bericht het volgendel 

geb. - beroep sales-

eft op 01-10-74 aangifte gedaan van diefstal van zijn (Ne
derlandse) paspoort, nummer~ afgegeven te Amersfoort. 

diefstal vond plaats in Frankrijk, Issoire. Op 29-09-74 
eft betr. eveneens aangifte gedaan bij de plaatselijke poli· 
e te Issoire, provincie Pay de Donna. 

het paspoort bevinden zich diverse visa voor Europese en 
abisohe landen. Aangenomen mag worden dat de beroving ge~ 

icht was op het paspoort, daar van een groot bedrag aan geld 
te wordt vermist. Onrechtmatig gebruik van dit paspoort 

t gevreesd, mogelijk voor subversieve activiteiten. 



DOSSIER DATUM 

6.630/299 15-10-74 
1.00 uur 

6.639/54 

6.639/56 

B.epro .1 7 4/ 

OMSCHRIJVING 

BLAD:2 

MAAND:10-74 

De in mutatie 14-09-74 genoemde 4111111t(•Vlk 607X) mou moge
lijk identiek zijn aana 

geb. - te Itaguy/ 

Brazilil, nationaliteit waarschijnlijk Braziliaans, beroep 
naar eigen zeggen advocaat. Hi j is op het moment directeur 
van een kunstgalerie in Parijs. (~ie foto) 

Betrokkene reist mogelijk op de volgende namena -
is bekend dat een zekere 
als ~en van een 70-tal po 
bevrijdf dit in ruil voor de Zwitserse ambassadeur, die 

destijds ( 1971 } in Brazilië gekidnapt was door een guerilla
beweging. 

Als "liason 11 tuesen de linkse radicalen in Zuid Amerika en 
Algeriji fungeerde in 1971 een Chileen genaamd: 

Betrokkene zou kunnen reizen in het gezelschap vana 

geboren--~ te Parijs, in 
van een Frans paspoort nr. ~eg. 23-07-73• 

zie foto) 
Interpol Addis Abeba bericht bet volgendes 

De Ethiopische luchtvaartmaatsohappijën }];ebben ons ervan op 
de hoogte gesteld dat een groep personen (nadere gegevens ont
breken) van plan zou zijn een vliegtuig te kapen van de 11Ethi
opian Air va.ys Company". Doel va.n de kaping ~ou zijn door gij
zeling bepaalde gevangenen vrij te krijgen. 

Bericht ie ontvangen dat de volgende personen zich in Europa 
bevinden met bet doel een terroristische actie te ondernemen& 

Uit een bron vaarvan de betrouwbaarheid niet is vastgesteld 
werd de volgende informatie ontvangen& 

ezelfde groepering die de verantwoordelijkheid beeft opga
eist voor het doen exploderen van een T.W.A.-vliegtuig voor 
de kust van Griekenland, de A.B.Y.O., is in begin september 
1974 van plan een K.L.M.-vliegtuig te saboteren. Plaats en da
tum zijn onbekend. 
Een vooralsnog onbekende vrouv.zal de explosieven in haar ba
gage aan boord brengen met de bedoeling het toestel in de lucl: 
tot explosie te brengen. 

die mogelijk identiek,is aan1 
(of1 - , Vlk 882X), zo11 een rol 

ie. 



DOSSIER DATUM 

6.630/299 25-10-74 

6.630/270 
6.627/528 

Bepro.174/ 

VLK- 104 

VLK 661 

VLK 81 

VLK 58 

VLK 623 

VLK 875 

VLK 619 

VLK 675 

VLK 52 

26-10-74 
19.30 uur 

VLK 883 
VLK 883X 

VLK 884 
VLK 884X 

G 

OMSCHRIJVING 

BLAD:3 

MAAND;<! 0-74 

De volgende Japanners zijn lid van het Rode Legars 

geb. - in bezit van paspoort nr • • 
ven op 22-03-721 beschrijving• Lengte 1.62m., 

krullend haar, haar op de borstf 

geb. - in bezit van paspoort nra. 
afgegeven op 07-09-71. beschrijvings Lengte 1.~., 

huidakleur donkerder dan de gemiddelde Japanner, btj-

geb ~ in bezit van paspoort nrtllt 
op 26-11-71. beschrijving a lengte 1. 74Di., ' · 

geb.tillllllt, paspoort nr. 
1-71. beschrijvings lengte 1. 

stevig gebouwdf 

geb. ~ paspoort nr. 
1, len~m.f 

geb. ~ paspoort 
ngte ~zie foto1 

afgege-

afgegeven 

Om 19.30 uur, kort na de aanvang van de kerkdienat in de Sche 
gse strafgevangenis, gingen vier gedetineerden over tot 

t gijzelen van een 25-tal personen, waaronder leden van een 
zangkoor en gestiohtswachtera. Bet betrefts 

~ zie fotof 

geb. - · zie !otof 
, geb . ........ . zie foto1 ena 

, geb. tlllt te Palestina, aliasa 

ge-

- te Jeruzalem, aliass 

' 
lke, tezamen met voornoemde tllll op 03-03-74 een VC-10 van 
E.O.A.C. kaapte en dit toestel op Schiphol in brand et~ 

te omstreeks 04. 
ingrijpen van ma· 

beslag genomen, te wetens 

vervolg blad 4 



DOSSIER 

6.630/299 

5.630/299 

DATUM . 
vervolg 

28-10-74 
11.30 uur 

VLK 621 

VLK 621X 

VLK 621X 
VLK 621X 

VLK 876 

29-10-74 
10.30 uur 

5.164.2/198 1-10-74 
16.45 uur 

Bepro .174/ G 

OMSCHRIJVING 

BLAD:4 

MAAND:1 0-74 

I. pistool, merk "SM", kaliber 6.35 mm., voorzien van het 
nummer 286242J 
Dit wapen is van oorsprong een alarmpistool, merk "SM", 
model 110 van het kaliber 8 mm. Door het plaatsen van een 
insteekloop van 6.35 ·mm. is het pistool geschikt gemaakt 
voor het afvuren van scherpe munitie. 
De aanduidinga "8 mm" op het wapen is verwijderd en ver
vangen door de aanduiding "Kal. 6.35 mm. · 

!!.pistool, merk ttRECK", model P.6 van het kaliber 8 mm.,van 
oorsprong gas/alarmpistool. 
Door het ·plaatsen van een insteekloop kaliber 6.35 mm. is 
dit wapen eveneens geschikt gemaakt voor het verschieten 
van scherpte patronen. De juiste benaming op het wapen is 
weggevijld en ook het nummer is verwijderd. Hiervoor is 
de aanduiding "FN", "Kal. 6.35 mm" ingeslagen. 

Ook werden 14 scherpe patronen van kaliber 6.35 in beslag ge
nomen, alsmede een huls van hetzelfde kalibsr. 

Eekend is geworden dat de aliassen van één der daders van de 
gijzeling in de Franse Ambassade te Den Haag, 

volgt luiden& (zie foto) 

geb. 30-08-42 te Tckic1 
mogelijk identiek is aana (621X) 

derde dader van de gijzeling, geboren dd. 
(zie foto) 

n dat d~0-74/1 
, __.__ en 

moge jk gebruik zouden ~~~ van 
model R4, Frans kenteken 

Aanvullende gegevens op "Indicatoren voor het onderkennen van 
valse o.q. vervalste paspoorten", in dit geval Japanse pas
poorten• 

1) Paspoorten in de !-serie, (slechts een E als serieletter), 
worden alleen uitgegeven voor de duur van lln reis naar 
met name genoemde landent de geldigheid .hcudt op bij te
rugkeer in Japan, in tegenstelling tot andere paapoorten 
die 5 jaar geldig zijn voor "All öountries and areas ex
oept North Korea" •. · 
Worden dus paspoorten aangetroffen uit de E-serie met de 
aanduiding ••All o~untries and areas exoept North Korea", 
dan zijn dit vervalste Japanse paspoorten. 

2) Worden bij de aanduidingen van de landen waarvoor ze gel
dig zijn de volgende aanduidingen gevonden• 
United Statea i.p.v. USAI 
Srilanka i.p.v. Sri Lank&J 
China i.p.v. People's Republio o~ China,ofl Main 

land China1 
West Germany i.p.v. Faderal Rapublio of West-Germany1 
Holland i.p.v. The Natherlanda, 
dan zijn dit eveneens vervalste paapoorten. 

}) Een andere indicatie ia de afwezigheid van het watermerk, 
een keraebloesem. 

- 4) -



DOSSIER DATUM 

vervolg 

OMSCHRIJVING 

8LAD : 5 

MAAND: 10-74 

4) Alle echte paspoorten die Japan verlaten zijn voorzien 
van een aangeniete 11Embarkation-Card ••, met daarop met de 
hand ingevulde biografische gegevens. Afwezigheid daar
van duidt eveneens op een vervalsing. 

5) Paspoorten uit de E-serie zijn voorzien van een donker
blauw vynilkaft. In het verleden door terroristen gebruik
te vervalste paspoorten waren echter voorzien van kaften 
met een ruwere structuur dan de echte, terwijl deze ver
valsingen aan de binnenzijde van de kaften met stof be
kleed waren. 

Toepasselijkheid van 'in dezer indicaties is reeds voldoende 
om vast te stellen dat er iets met het paspoort aan de hand 
is. 


