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========================= liERTROUWELIJK 

CENTRALE RECHERCHE INFORMATIEDIENST 

Informatiecentrale Bijzondere Zaken 

.... 010- .,., 
tst.368 395 journaal berichtgeving 

terrorisme 

Aan ~ de Procureurs-Generaal, fgd. Directeuren van Politie; 
de Officieren van Justitie, Hoofden van Arondissementsparketten; 
de Korpschefs vàn Gemeentepolitie; 
de Algemeen Inspecteur van het Korps Rijkspolitie; 
de Districtscommandanten der Rijkspolitie; 
de Staf van de Koninklijke fl~arechaussee; 
de Commandant van de Dienst Luchtvaart van het Korps ~ijkspolitiel 
het Hoofd van de afdeling Douane, Ministerie van Financiën; 
het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. 

Hierbij heb ik de eer U het "Journaal berichtgeving terrorisme" 
over de maand april 1975 te doen toekomen. 

Het Hoofd Rechr: de Centrale 
ormatiedienst, 

J. van Straten (plv) 

Bijgaand treft U aan een lijst met indicatoren voor het onder
kennen van met explosieven geïmpregneerde kleding. 



DOSSIER DATUM 

176/VIE./75 02.04-75 

BLAD: 1 
MAAND: APRIL '75 

OMSÇHRUVING 

In het kader van de sanering van de lijst VLK c.q. VLK/OVr 
gesignaleerde personen, is in overleg met de hoofdafdeling 
V~eemdelingenzaken en Grensbewaking besloten tot de volgende 
mutaties in het Opsporingsregister: 
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Vernomen werd dat de ~olgende personen, die vermoedelijk deel 
't maken van de Blaok September Organisation, het Midden -

Oosten verlaten hebben en mogelijk naar Westeuropa kunnen rei 
zen: 
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DOSSIER 

VLK 915 

6.639/27 

6.639/27 

DATUM 

vervolg van 
pag. 1 

16.04.75. 

162/VLK/75 17.04.75 

BLAD: 2 
MAAND: APRIL 1 75 

OMSCHRIHliNG 

1 ) (of l , geboren 1940 te 

2) 

3) 

4) 

5) 

Jaffa, reist op een vervalst paspoort op zijn eigen 
naam (zie foto); 

poort op 

naam van 
bekendJ 

van -

reist op een Jordaans paspoort 
st kan zijn; 

reist op een vervalst pas-
zijn eigen naamJ 

vervalst paspoort reist op 
zijn echte naam is niet 

(alias:~, i 
t paspoo~van 

6) geen nadere gegevens bekendJ 

7) nadere gegevens onbekend. 

Gezien de ontbrekende persoonsgegevens van de nrs. 2 t/m 7 
zal alleen nr. 1 als VLK (915) in he t Opsporingsregister 
worden opgenomen. 

Interpol Rome bericht dat de signalering van de (als ~
~in het Q.R. gepl~atste) Italiaanl 

geboren op te Perugia, 
va en, aangezien betrokkene op 27 maart j.l. door 

de Zwitserse autoriteiten kon worden aangehouden, en op de 
zelfde dag werd uitgeleverd aan Itali §. 1 

Interpol Rome bericht, aansluitend op bovens t aande mutatiet 
dat de signalering van de (als VLK ~in het O.R. staande) 
Italiaan: 

za, 
kan vervallen, aangezie n betrokkene op 1 a pril 1975 door de 
door de Griekse autoriteiten kon worden aangehouden en uit
geleverd aan de Italiaanse authoriteiten. 

Op 10 .04. 75 t e 15. 45 uur arr iveerde op de luchthaven Schip
hol per KLM- l ijnv l iegtuig vanuit Rome ale deporté: 

geboren op - te Nablus, Jor
opman , wonende te Nablus, in het be· 

zit van een laissez passer van Israël, geldig tot 18.12.75· 

Betrokkene was niet in he t bezit van een geldig visum voor 
Nederland. Hem was eerder, op 06. 04. 75, de toegang tot Ne
derland gewe i gerd door het hoofd Doorlaat poet van de Kon.M. 
op Schiphol. Hij werd t oen aangevoerd met een lijnvliegtuig 
van de ~ufthansa , van Tel Aviv via Frankfurt. 
Omdat betrokkene (op 6. 4 . 75 ) de toegang werd geweige~d, gaf 
hij de wens t e ke nne n via Rome naar Tripoli te wille~ vlie
gen. In Rome ver liet h ij echter het toestel en verzocht toe
lating t ot Italië. De t oegang werd hem geweigerd en de Ita
liaanse authorite iten zonde n hem weer terug naar Nederland. 
Naar aanleiding van het vorenstaande werd door de Hoofdafde
ling Vreemdelingenzaken en Grensbewaking hem definitief de 
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DOSSIER 

165/VLK/75 

DATUM 

vervolg van 
pag. 2: 

21.04.75 

VLK 398 

BLAD: 3 
APRIL '75 MAAND: 

OMSÇHAIJ V JNG 

toegang tot Nederland geweigerd. Betrokkene is op 14.4•75 
mtt een lijnvliegtuig van de Lufthansa via Frankfurt.naar 
Tel Aviv vertrokken. 

Op Schipbol verklaarde betrokkene dat hij sedert 1967 lid 
van de bevrijdingsorganisatie El Fatah was en een opleiding 
van deze organisatie i~ Damascus had ontvange n . Wat hij tij
dens deze opleiding geleerd had, ~ist hij niet meer. In no
vember 1967 zou hij door de Israëlische po l itie zijn gear
resteerd en door een militaire rechtbank terzake het lidmaat
schap van Fatah.tot een gevangenisstraf van 18 maanden. 

Naar aanleiding van het bovenstaande werd aan Interpol IJeru
salem een radiogram verstuurd met de vraag of betrokkene in
derdaad wegens lidmaatschap van El Fatah een gevangenisstraf 
heeft uitgezeten en of betrokkene als gevaarlijk aan te mer
ken is. (Hierop is nog geen antwoord verkregen ) 

Op 21 april te omstreeks 02.00 uur, arriveerden op Schiphol 
vanuit Tokio met een lijnvliegtuig van de Russische lucht
vaartmaatschappij 11 Aeroflot 11 een drietal in elkaars gezelscha 
reizende Japannners. Blijkens de in hun bezit zijnde paspoor
ten waren zij genaamd: 

geboren 
een apans paspoort nr. 

te Yamaguchi, hou-• 
afgegeven op 3.4.75 

geboren op~ te Mie, 
bezit van e e~poort nr. 

Tokio op 2.4.75, student medicijnent 

te Aiche, houder van 
af gegeven t e Tokio op 2 

april 1975, student medicijnen. 

Zij wilden een toeristisch bezoek aan Nederland brengen voor 
de duur van ca. 2 of 3 dagen. Daarna wilden zij per trein 
naar de BRD reizen, waar zij een week wilden verb~ 
een hoogleraar die hen had geinviteerd, genaamd1 ..........., 

een z 
hiert 

geb. 8.6.42, wonende Lodenstrasze 9 in WUtzburg. Na ver 
in de B.R.D. wilden zij doorreizen naar Frankrijk, waar 

e vriend woo~treft 
geboren op ..........., wonende 

in Epinay sur Seine. 
Alledrie de Japanners waren afgestuàeerd aan de medische fa
culteit van de Universiteit van Tokio en z~J verklaarden dat 
zij per eind mei 1975 een betrekking in Japan zouden krijgen. 

De Directeur-Generaal van Politie van het Ministerie van Jus
titie heeft naar aanleiding van het bovenstaande en het feit 
dat de informatie waarop betrokkene indertijd als VLK gesig
naleerd was, niet harder te maken was, beslist dat het gezel
schap hun reis konden voortzetten naar de B.R.D., maar wel 
met het vliegtuig i.p.v. de trein. Zij zijn op 21.04.75 te 
17.30 vertrokken met een lijntoestel van de Lufthansa naar 
Frankfurt a/Main. De B.V.D. zou haar Duitse en Franse zuster
dieneten op de hoogte stellen van he t bovenstaande. 
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INDICATOREN VOOR HET ONDERKENNEN VAN MET EXPLOSIEVEN 
GEIMPREGNEERDE KLEDING 

De soort kleding die hiervoor gebruikt kan worden zijn a) mantelvoeringani 
b) gekleurde jurken. 

2. De verpakking van deze kleding zal meestal bestaan uit plastic kledingzakken. 

3. Indicaties voor het onderkennen van bedoelde kleding: 

I. Men kan met de hand plaatselijk een grotere onbuigzaamheid in het weefsel 
vaststellen; 

II. In sommige gevallen kan men een (wit) poeder op het weefsel zien. (~ so
diumchloraat) 

4• Soorten explosief die hiervoor gebruikt worden (en soorten mengsels): 

I. Sodiumchloraat1 
II. Een mengsel van sodiumchloraat en suiker; 
III.Een mengsel van alluminium en ammoniumnitraat; 
IV. Een mengsel van T.N.T. en sodiumchloraat. 

5. Het mengsel in de kleding ie slechts dan tot _explosie te brengen, indien het 
poeder zichtbaar is op de kleding als een (witte) vlek, daar in de andere ge
vallen geen voldoende concentratie bereikt is. 

6. Verdere plaatsen waar (zoals de praktijk heeft uitgewezen) explosieven kunnen 
zijn verborgen: 

I. Holle hakken van zogenaamde "klompschoenen"; 
II. Spuitbussen etc. (Deodorant, enz . ) 
III. Tubes (tandpasta e.d.) 
IV. Schoudervulling van mantelsJ 
V. Los in de zakken van jasjes, pantalons etc. 
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Bepro .1 7 4/550 


