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Aans De Procureurs-Generaal, fgd. Directeuren van Politie; 

De Officieren van Justitie, Hoofden van Arrondissements

parketten; 

De Korpeehete van Gemeentepolitie; 

De Algeme•n Inspecteur van het Korps Rijkspolitie; 

De Districtscommandanten van Rijkspolitie; 

De Staf van de Koninklijke Marechaussee, Hoofd Sectie 2; 

De commandant van de Dienat Luchtvaart van het Korps 

Rijkspolitie; 

Het Hoofd van de Afdeling Douane, Ministerie van Finan
ciUn; 

Het Hoofd van de Binnenlandse Veiliheidedienst; 

De Leider van bet Landelijk Bijstandsteam Terreurbestrijding. 

Hierbij heb ik de eer U het "Journaal Berichtgeving Terro
risme• over de maanden juni en juli 1976 te doen toekomen. 
Als bijlage gelieve U aan te treffen een tweetal fotobladen 
••~ foto's van leden van de Baader-Meinhoff groep; dit als 
aanvullende documentatie op de signaleringen van betrokke
nen in het Opsporingsregister. 
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VERTROUWELIJ({ BLAD: 1 
MAANDa JUNI/JULI 1976 

----------------------------------------------~-----------~-
02.06.76 Op 2.6.76 te 09.20 uur vertrokken vanaf de luchthaven Sohip-

449/VLK/76hol per lijnvliegtuig van de KLM - vluchtnummer 313 - onder 

begeleiding van twee personeelaleden van de Brigade Schip

hol, naar Damascus, vier personen van Syrische nationali

teit. Blijkens de in hun bezit zijnde paapoorten waren zij 

genaamd: 

yt,K 1148 geboren te Damascus in 1941, beroep 

VLK 1346 

koopman, houder van een Syrisch paspoort nr. - afge

geven op 27.4.1975 te Damascus, geldig tot 26.4.1977; 

1 geboren te Damascus in 1943, beroep 

koopman, houder van een Syrisch paspoort nr. af-

gegeven op 27.8.73 te Damascus, geldig tot 26.8.77• 

Op hen had betrekking Uitzettingaarder resp. genummerd 100-

101 d.d. 2.6.76 van het Hoofd van plaatselijke politie te 

•a-Gravenhage, waaruit bleek dat betrokkenen uit Nederland 

dienden te worden uitgezet, omdat zij zich schuldig hebben 

gemaakt aan overtreding van de Vuurwapenwet 1919f 

VLK 1347 geboren te Libanon in 1948, beroep 

koopman, houder van een Syrich paspoort nr. ~ afge

geven op 9.12.1971 te Damascus, geldig tot 23.7.77; 

VLK 134' , geboren te Damascus in 1931, beroep 
koopman, houder van een Syrisch paspoort nr. afge-

geven op 27.8.1975 te Damascus, geldig tot 26.8.77. 

Op hen had betrekking de Order tot Uitzetting d.d. 1.6.76 

van het Hoofd van plaatselijke politie te Alkmaar, waaruit 

bleek dat zij Nederland dienden te worden uitgezet, omdat zij 

h.t.l. een vrijheidsstraf hebben ondergaan en niet in het 

bezit zijn van een titel tot verblijf. 

09.06.76 Bericht werd ontvangen dat ene doetort 

446/VLK/76 geboren 1936 te Jerusalem, 

VLK 13S3 in gezelschap van een onbekende Japanner en een Duitse 

vrouw met de voornaam lillila in Keulen o:f in Essen zou 

verblijven bij ene Zij zouden de opdracht 

hebben gekregen een vliegtuig van de Oostenrijkse maatschap

p~ "Austrian Airlinea" te kapen. Waar en wanneer is niet 

bekend. 

01.07.76 De volgende personen zijn mogelijk betrokken bij terroristi-
4)4/VLX./76 sche activiteiten tegen de Marokkaanse luchtvaartmaatschap-
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vervolg 

VLK 
i 

1350 x 

VLK 1330 

VLK 1351 x 

VLK 1331 

VLK 1352 x 

VLK 1J:l2 

p~j Royal Air Maroc1 (waarbij een actie ~n Nederland niet kan 

worden u~tgesloten) 

Betrokkenen maken deel uit van het "Frente Polisario", de 

Saharaanse bevrijdingsbeweging, en •ijn mocelijk in gezel

achap van een of meer Noordafrikanea, die eveneens in het 

bezit kunnen zijn van Algerijnae paspoorten. 

Op ).7.76 werd vernomen dat de Algerijn geb . .. 

- · houder van het Algerijnse paapoort nr. - af
gegeven op 12.).76 te Algiers, door de Nederlandse ambassade 

te Algiers op 25.5.76 in het bezit is gesteld van een visum 

voor Nederland, geldig voor 15 dagen, genummerdtlllll. 

Het lag in de bedoeling van betr. om op 5.6.76 per vliegtuig 

naar Nederland te komen. I.v.m. het feit dat de door tlllllll 
opgegeven referenties hem niet kennen of willen ontvangen, 

en hij m.i.i. aan het Poliaariolid ia in overleg 

met BuiZa en HVG besloten het visum te annuleren en de toe

gang te weigeren. 

02-07-76 Vernomea werd dat de Turkse organisatie de Grijze Wolven 
441 /VLK/76 haar hoofdkwartier verplaatst zou hebben naar Nederland, en 

zich op grote achaal zou gaan bezig houden met de handel in 

haajiaj met het doel de winst daarvan te gebruiken voor po

litieke doeleinden. 

06-07-76 In de nacht van 6 op 7-7-76 ontsnapten uit de Berlijnse Mo
OBL.A-2911 ab~t- vrouwengevangenis: 

Zij zijn vaarschijnlijk in het bezit van valse identiteita-
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vervolg 

BLAD : 3 

.V.ERIROUW.EUJK--------------~.!-rn!!lm!_l22~----
bewijzen en wapens. Bet betreft hier leden van de Baader-

Meinho:f':fgroep. - en zel:fe tot de harde 

kern gerekend worden. 

111111 wordt gezocht i.v.m. een op 2-2-72 gepleegde bomaan

slag, waarbij een man aan de gevolgen overleed; alsmede i.v. 

•· een door haar gepleegde bankoverval op 4-5-72. Ook ie zij 

onderwerp van een arrestatiebevel van de rechtbank te Berlijn 

nr. t.z.v. ontvoering en gijze-

ling van de Duitse C.D.U.-leider Lorenz. 

is eveneens onderwerp van bovengenoemd arrestatie

bevel, ivm de ontvoering vantillilt ; ook wordt zij gezocht 

voor de moord op de rechter 

is onderwerp van arrestatiebevel no. 

t.z.v. gekwalificeerde die:fatal, illegaal wapen

bezit en deelname aan een criminele vereniging, voor welke 

:feiten zij tot een 12-jarige gevangenisstraf is veroordeeld. 

lllllllt is onderwerp van arrestatiebevel no. 

d.d. tllllllt t.z.v. deelname aan een criminele vereniging, 

illegaal wapenbezit en valsheid in geschrifte. 

Deo. en a., ter :fine van uitlevering aan de Duitse autori
teiten, ~rdt verzocht. 

08-07-76 De daders van de kaping/gijzeling te Entebbe blijken genaamd 
515/VLK/76 te zijn 1 6.6)0/"J77 

Betrokkenen zijn allen door de actie van de Israëlische 
commando's overleden. 

De hierna te noemen documenten zijn door de terroristen in 
beslag genomen en zijn overhandigd aan de P.F.L.P.-vertegen
woordiger in Kampala: 

- }, -



vervo~g .Heder~ands paspoort, dip~omatiek, nr. te 

, geb. op VLK 1360 Djacarta op 5.4.76 t.n.v. 

tlllllll te Bandoang, geldig tot 3.4.77; 
Brits paspoort op 8.4.75 te Liver-

VLK 1361 pool, t.n.v. 
Brits paspoort nr. llllllllafgegeven op 14.7.66 te Londen, 

VLK 1363 hernie d •P 4.4.72, t.n.v.r , geb.llllt 

tllll te Weymouth; 

Brits paapoort.nr. afgegeven op 18.,.71 te Peters-

VLK 1362 borough, t.n.v.: geb. te 

VLK 1364 

VLK 1365 

VLK 1366 

VLX 1367 

VLK 1368 

Gillingham; 

Australisch paspoort nr. afgegeven te Ottawa op 1.8 
1973 t.n.v. 1 geb. te Gibraltar, als-

mede een verva~len Australisch paspoort nr. op de-

zelfde naam, afgegeven op 25.7.1967; 
Auatrai~isch paspoort nr. tlllllll , afgegeven te Melbourn• op 

1 voornamen onbekend, 

geb. op 

Canadees paspoort nr. t.n.v.: geb. 

afgegeven te Montreal omstreeks april 1973, gel

dig tot omstreeks april 1980; 
Internationaal rijbewijs t.n.v. eerdergenoemde ........ 

oort nr. t.n.v.: 
geb. afgegeven te Montreal december 1973 1 geldig 
tot december 1980; 
Spaans paspoort nr. 
11111111 geb. op 

en geldig tot 23.8.1977; 

t.n.v. b . .... 

afgegeven te Brussel op 24.8.72 

VLK 1362 Australisch paspoort, nummer onbekend, t.n.v. 

geb. geldig tot begin 1977; 

Rijbewijs, afgegeven door de provincie Ontario, nr. lllllllt 
, afgegeven op 11.9.1973 aan genoemde 

....- 1364); 

Canadese Social Security Card nr. t.n.v. genoem-

de 

Bealth Insurance Plan card van de provincie Ontario, 

tillilt eveneens van 

Behalve deze documenten, zijn ook de volgende Ieralli

scha paspoorten in handen van de P.F.L.P.: 

VLK-NUMMER Naam, Voornaam Geb.datum Paspoortnummer 

1370 
1371 

1372 

..... ........ ........ ..... 



~~~~~~~~~!~~----------------------------~r~~~L~!-121~-----· 
VLK-NUMMER 

1373 
1)74 

1375 
1)76 

1377 
1378 
1379 
1380 
1381 
1382 
1383 
1384 

185 
1386 

1387 
1388 
1389 
1390 
1391 
1392 
1393 
1394 
1395 
1396 

1397 
J98 

1399 
1400 

1401 

1402 
140) 
1404 

140J 
1406 

1407 
1408 
1409 
1410 
1411 
1412 
141) 
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1414 
1415 
t4t6 
1417 
1418 
1419 
1420 
1421 
1422 
142:3 
1424 
142.5 
1426 
1427 
1428 
1429 
14:30 
14:31 
1432 
1433 
1434 
143.5 
1436 

13.07.76 de P.L.O.-vertegenwoordiger in Cairo, heeft in 
.509/VLK/76 opdracht van de Franse vertegenwoordiging in 

1).07.76 
.510/VLK/76 

Cairo gewaarschuwd tegen .,..entuele vliegtuigkapingen en aar·· 

vallen op vliegvelden, die een vervolg zouden kunnen zijn 

op de actie in Entebbe. De Westerse luchtvaartmaatschappijen 

zouden in het bijzender gevaar lopen. zei opdracht 

gekregen te hebben een gelijke boodschap aan de acht andere 

leden van de E.E.G. te doen toekomen. Volgen• hem zouden 

strenge veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden - zelfs 

ten aanzien van reizigers met diplomatieke paspoorten, die 

net als andere passagiers gefouilleerd zouden moeten worden. 

De aandacht wordt gevestigd op de als VLK .574 gesignaleerder 

geb. 1948 te Hebron, in bezit van 

een Jordaans paspoort nr. - afgegeven te Amman op 2.9. 

7.5· 

~et betreft hier een neef van 
bij de Iarallische actie te Ente 

''n van de 
terroristen. De 



22.07.76 

mogel~jkhe~d ~• n~et u~t«es1o~en da~ hij wraak zal nemen yoor 

de dood van zijn neef en daartoe aansluiting zal zoeken bij 

- chef buitenland•• operaties van de P.F.L.P. -

ondanks het feit dat hij in 197' uit de P.F.L,P. gestoten ia. 

In 1974 zou tllllt de liaaon van het P.F.L.P. met de B.s.o. 
hebben versorgd. Hij was toen be~rokken bij de afdeling Bui

tenlandse Operaties en bij de a~deling voor Buitenlandse con

~acten van de P.F.L.P. Een ~oto van betrokkene zal in een vol• 

gend journaal worden afgedrukt. 

Het Indiase Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft verzocht 

om veiligheidsvoorzieningen m.b.t. de Indiase vestigingen h. 

t.l. Als reden voor dit verzoek wordt de recente arrestatie 

van de leider van de P.N.L.F.) opgegeven, 

vat mogelijk to~ terreurdaden kan leiden om hem veer vrij te 

krijgen. Twee leden van het Pakistani National Liberation 

Front, AND en verblijven mo-

menteel in Londen. 

Dezerzijds word~ de slagvaardigheid van het P.N.L.F. aanmer

kelijk lager gelvalueerd dan de beduchtheid van de Indiase 

autoriteiten doet vermoeden. Het P.N.L.F. ia nimmer in deze 

context naar voren gekomen, er wordt zelfs aan getvij~eld of 

het P.N.L.F., indien het tot een gijzeltng zou besluiten, 

daar materieel en tactisch vel tot in staat zou zijn. 

:;~~~~~~~ De veatduitae politie h&eft drie weken na de gemeenschappeli~ 
ke vlucht van vier vrouwelijke terroristen uit de gevangenis 

te Berlijn succes geboekt in de jacht op de voortvluchtige 

terroristen. In het centrum van Berlijn arresteerde de politi« 

g~steravond de JJ-jarige Zij verzette zich 

uit alle macht tegen haar arrestatie, maar kreeg geen tijd om 

een schot te lossen uit de geladen revolver die ze bij zich 

droeg. 

De duitae terrorist · ia gisteren in het centrum 

van de Griekse hoofdstad Athene gearresteerd. Hij pleegde 

hevig verzet en sloeg een Griekse politieagent met een karate• 

slag neer, toch werd hij tenslotte gearresteerd. Hij ontkende 

de gezochte Vestduitse terrorist te zijn, doch werd tenslotte 

met behulp van vingerafdrukken definitief ge!dentificeerd. 

- Aan het adres van de Griekse ambassade te Parijs is een 



vervolg 

27.07.76 
6.630/378 
VLX 1359 

VERTROUWELIJK 
BLAD 1 8 
MAANDt JUNI/JULI 1976 

·--~-----------------------~---~------------------------------
dreigbrief ontvangen, ondertekend met "Solidarit& Revolutio

naire International". Als - zou worden uitgel.everd aan 

de BRD, zouden er aanslagen gepleegd worden op Griekae perso• 

uen en economische belangen in het buitenland. 

De aandacht wordt c-vestigd op: 

geboren te Cairo op t111111a 
betrokkene reist op een Amerikaans paspoort nr. - afge
geven op 9.2.1974. HiJ gebruikt het aliaas 

Peraoonsbeachrijvingz lengte 1.60 m., dik, kale 

kruin, zwart haar aan de zijkanten van bet hoofd, lange neus, 

zwart gerande bril (dikke glazen), borstelige zwarte snor. 

Betrokkene zou in Europa reisarrangementen treffen voor P.F.

L.P. - leden. 

29.07.76 De volgende personen maken deel uit van de P.F.L.P., en zul-
6·639/101 len binnenkort naar Deneaarkàn reizena 

VLX 1J24 
VLK 1J2:2 
VLK 1J26 
VLX 1J2:Z 
VLK 1J~t5 

een Jordaans paspoort nr. ~ afgegeven in 1968, geldig 

tot 1978. 
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Aulleur, Cllrtatoph 
Z3. , , U Nthtlm·Hihten 

JtrlldÏer-Tiod.......,, Gebrtele 

~~~n~~j:t:~~;i 

Pnall, Aatrld 
U. 8.t7.Xanel 

lua.ID~ebora 
z 7 n BetliD 

AllllllhmoJehr 11171 

Hua. Sle~fried 
lS 3 U Auricb 

Aulnabmojahr 1815 

Allfllehmefehr 1871 Aufnehmofehr 1874 

BaaJ~W~~~,Micblll 
:zs. a. 47 Borlln 

Alllntbmo)abr 1V70 

HIII1DIIlllha•-· SUilliDI ADDIIII 
14 4. 44 Htmbura 

.1\ufnobmelohr 1871 

Lana. JOrg 

B-*er, Verene 
31 1 u Berlln 

Htbt(llJor, RoU 
3 e 4B Btyroutb 

Aufnohmojtbr 1871 

H . 3 40 Routllngen 
.1\ufnehmtfobr 197% Aulnehmtl•hr t f 7J 

llalnlrn Sucbea, lllcb goa .• Corloo· 
tz. 111. n Cortr:tWonuuolo 
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Bodcar, Venrna 
31. 7. SZ Berlln 

Aulnahmejahr 1172 

HDppe, Slopuacl 
15 D 53 DanziR 

Aulnahmejahr 1873 

Llltloer, ADI!ela 
ZJ. ' · 4D Berlln 

Aufnohmejohr U71 

Slap......,, ln;rtd 
tz. B. 44 MarienburaJSachoen 

Aufnahmejahr 1170 

BB'Ita.r. Krl•tiaa 
B. a. sa Dllue'dorf 
Aufnahmajahr 1071 

Keler, RoJeusariu 
Z4 8. 47 E:benberg/Bayem 

Aufnahmejabr 111fi 

Marlc:, Ru.z.a 

IGM, W!l!rted 
7, f 4D Boel Cannotatf 

Aulnahmejahr 1175 

JCleln, Hano•loodltm 
: 1. 1Z. 47 Frankfurt Maln 

Au!nahmejahr 1174 

Pable, 1\oll 
4 . 1. 4Z Berlln 

Elllla!eld, Komallo 
24- 10. 54 Watlen•dlelcl 
Aufnabmetohr ID7Df111 

Kaoll, Hono Peter 
4. 11 49 Kletn-Madlnow 

17. 1 . 4B Wentori 
Aulnabmejabr IB7f Aufnohmojabr 111fi Aulnohmejahr 1975 

Waper, lloll Kiemeno 
JD. I . U Hobenolbe 
Aulnahmejahr 11n 

.W..t.kln, Dieter Harald 
o. 1. az Bnmerhaven 
Aulnahmajah: lll75 

V orsidlt Sdlufiwaffen I 
VERTROUWELIJK 




