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368 BIJZOlfDERE UITGAVE. 

.Aazu De Procureura-Generaal, f'gd. Direo'\euren T&n Poli tie1 

De Officieren TaD Juatitie, Hoofden Tan Arrondiaaeaentaparkettent 

De Xorpaohef'a T&n Gea .. ntepolitieJ 

De Algemeen Inapeoteur T&n het Korps Rijkapolitief 

De Diatriotaoow•andanten Y&D Rijkspolitie, 

De Star T&D de Koninklijke Marachauaaee, Hoofd Sectie IIt 

De Coaaandant Tau de Dienat LuchtTaart T&D het lorpa Rijkapolitiet 

Bet Hoofd T&D de afdeling Douane T&D het Miniaterie T&D 7inanoi1DJ 

Het Hoofd T&D de Binnenlandae Veiligbeidadienatf 

De Leider T&n het L&nielijk Bijstandateaa 'ferreurbeatrijdincl 

De Che! T&D de A!delin« Openbare Orde T&R het Miniataria TaD 

BiJmenlazadae Zaken. 

Baar aanleidia« van een recente reeka T&D brandbowaa••l ... n heb ik 

de eer U eon bijzandere uitgaTe van het "Journaal !erioht .. TiD« 

'!erroriaae" te doen toeko.en. 

Het Hoofd TaD de Centrale Recherche 

Intoraatiedieaat, 
, S.POBDIGE KEBBISI'Al'IE 

YAB DE IJlBOUD 

Gi.'WEIS!! ! ! ! f 1 ! ! ! ! ! f 

GEIH ,H TH ~liTIE C.lPHLE AAW OEH IIUI1 

n ummer. S 52..1- . 
Ingekomen: 

afdeling: 

Çl (l%'on : 

2 M1 !T '977 ...... 1 I 
~~t.la. . .. 

I 
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01-02-77 

VLK 916 X 

VLK 1468 

VLK 1468 X 

\ _ _.. 1357 x 

VLI: 1469 

02-02-77 

03-02-77 

VERTROUWEliJK 
BLAD 1 1 
MAANDa FEBRUARI 1977 

Bekend werd dat de als VLK nummer 916 gesignaleerde reht 

op een Chileens paspoort nummer - ten name van a 

geboren op - te Chili. 

Zij reisde ·op· 16-12-1976 vanuit Kopenhagen naar Cyprus alwaar sij aioh 

bij haar echtgenoot sou voegen, alias 

als koerierster van de P.F.L.P. rond. Baar broer 

is tengevolge van de Israëlische bevrijdingaactie in Entebbe overleden. 

een Iraaks paspoort nummer -

ge boren op Hij ver-

liet Kopenhagen op weg naar Cyprus op 1-1-77• De uiteindelijke bestem

ming sou waarschijnlijk Beiruth zijn. 

De als VLK 1357 gesignaleerde ge boren op -

- te Basareth (achternaam ook wel geschreven als - , reist op 

een Deens vreemdelingenpaspoort nummer - en verliet Kooenhagen 

op 13.1.77. Xogelijke bestemming Beiruth. 

geboren op - in het bezit van 

de .Jordaanse nationaliteit, verliet Kopenhagen op 13.1.77 voor Cyprus, 

waarschijnlijk ook naar Beiruth. 

Op woensdag 2 februari vond er van plm. 10.00 tot 11.30 uur, op het 

Binnenhof te 's-Gravenhage een demonstratie plaats van het Palestina-• l:omitee. Dit vond plaats naar aanleiding van een weigering van de 

overheid om genoemd komitee een subsidie toe te kennen van f.35.000.

(sie foto op volgende bladzijde) 

Van Interpol Zwitserland werd een opsporingeversoek ter fine v~n uit

levering ontvangen voor de volgende Libanesen: 

geboren in - te Beiruth; 

in besit van een Libanees paspoort nr. - afgageven op 8.9.75 te 

Beiruth~ 

geboren op te Beiruth, 

in besit van een Libanees paspoort nummer - afgegeven op 11.2.76 

te Beiruth; ena 

geboren in - te Beiruth, in be

zit van een Libanees paspoort nummer~ afgegeven op 22.4.~4,-t.e: ~ , . 
Beiruth. 

Tegen betrokkenen is een arrestatiebevel afgegeven door de recbtbtnk 

te Zurich tersake de aanslag op het Turkse consulaat in Zurich op 
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\ 1 E RTR 0 L1 '-1\l EL IJK 
BLAD : 2 
MAAND: FEBRUARI 1977 

-------
28.5.1976. 

In verband met deze aanslag werd op 6.12.76 te Genè ve aanGnhouden: 

geooren op te Beiruth, die ver-

klaarde zijn aandeel in de aanslag voor een bedrag van 9000.- zwit-

serse francs aan toegezegd te he bben. 

Onderz demonstratic van het Palestina-Ko·-1. tee (zie mut. 02-02-77) 



11-02-77 

18-02-77 

VLK 1470 

VLit 1470X 

VLK 441 

VLK 442 

25.02.77 

VLK 1471 

VLK 1471X 

VLK 1472 

VLK 1472X 

VLK 1473 

VLK 1473X 

VERTROUWELIJK BLAD : 3 
MAAND: FEBRUARI 1977 

--------------·---------------------------------------
De ambassade van ~aoudi-Arabië heeft uit het moederland vernomen dat 

een Palestijnse groeuering een actie tegen een Saoudi-Arabische ver

tegenwoordiging in West-Europa wil uitvoeren. 

Volgens een ongecontroleerd bericht zou een P.F.L.P. groep met 

steun van Lybië van plan zijn op 15.2.77, vermoedelijk in Griekenland, 

Italië of Marokko, een vliegtuigka~ing te plegen om druk uit te oefe

nen op de regerineen van Iran, Saoudi-Arabië en Egypte. 

Het is niet uitgosloten dat er vcrband bestaat tussen deze twee be

richten en de S .A. ambassade als gevolg van een onjuiste evaluatie 

in het moeierland met hetzelfde bericht naar voren komt. 

Bericht werd ontvangen dat op ongeveer 10 januari een lid van het 

A.L.F. (Arab Liberation Front} vanuit Libanon naar onbekende landen 

zou reizen met een terroristische opdracht. Hij is genaamd: 

geboren in .. te Baalbek/Libanon, 

Ba'abda. Deze Libanees 

zou in 1971 West-Berlijn zijn uitgewezen. 

Van de Zwitserse autoriteiten werd vernomen dat de daders van de 

trei~~aping in oktober 1973, genaamd: 

zijn veroordeeld in Italië tot 8 jaar gevangenisstraf en een geld

boete van 800.000 lire. 

De veroordeling vond bij verstek plaats aangezien betrokkenen reeds 

enkele jaren geleden Italië verlaten hebben. 

Bericht werd ontvangen dat de volgende pereonen zouden behoren tot 

een Habash - commando, die zouden zijn voorbestemd om in Europa ter

reuracties uit te voeren tegen vliegtuigen of andere objectenr 

geboren in4llllt te Tolkerem, beschrijving: 

lengte 195 cm, bruin gekruld haar, donkere huidskleur, een litteken 

van het linkeroog naar het linkeroor. Zijn bijnaam is (til 
~ 

geboren in - te Nablus, 

lichtbruine huidskleur, kaal hoofd, gebruikt een pruik. Lengte 168 

cm., heeft een klein litteken bij rechter neusvleugel en een dikke 

snor. Zijn bijnaam is ; 

geboren in - te Java, beschrij

ving: do~~ere huidskleur, lang zwart haar tot in de nek, lengte 164 
cm., een dipe litteken tussen de ogen. Bijnaam tllllllt 
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VLK 1474 

VLK 1474;! 

VLK 1475 

VLK 1476 
VLK 1476X 

--------
geboren in - te Genein, blan!<.e huidskleur . 

blauwe ogen, blond baar, lengte 183 om, ' ' een hazelip. Hij mist 

zijn linkerpink als g~volg van een handgranaat-ontploffing. Zijn bij

naam is -

geboren in - te Kerkouk/Irak, 

donkere huidskleur, lengte 175 om., kort gekruld haar, een gat in zijr. 

neusvleugel; 

· ,;eboren in .. te Alnasereh, blanke 

huidskleur, gekruld blond haar, lengte 173 cm., bijnaam - {hel) 
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BLAD : 1. 

VERTROUWELIJK MAAND z FEBRUARI 1977 :SU 
-~~~~-·---~--·~---~------~--~----------------------------------------

Alf!aene informatie betreftende de boamen. 

Sinda 14 noTeaber 1976 ia er een reek• Tan 7 brandbo•aanalagen 

geplee8d, vaarbij in totaal 10 brandbouen verden pbruikt. De 

aanalaaen verden gepleegd tegen Nederlandae induatrillen en twee 

Zuid•frikaanae functionariaaen. 

OTer het algeaeen werd gebruik geaaakt T&n het Telgende tne 

bzandbom (ToorsoTer geeproken kan worden van apeci!ieke atvijkincen, 

sullen dese nader worden beaproken). 

De boa sel! beatond uit een aoort Ter!bua, inhoud ± 1 liter, geTUld 

aet een donkergrijs& ator, beataande uit kaliumnitraat, zwaTel en 

houtakool. De dekael was op het blik beTeaUgd met kit. 

De ontatekins beatend uit twee, in aerie geaohakelde, !litalampjea, 

die in de oheaioaliln lagen. De lampjee varen door gekleurd ver

tind koperdraad 0.48 Terbonden, Tia een op een reiawekker geaon

teerde aicroawitch, met een 9 V batterij. De bedrading vaa, Ter

moedelijk uit TeiligheidaoTervegingen, onderbroken door atekera met 

oontraatekera (s.g. banaanatekkertjea.). Zie aohema • 

JILITS 
LAMP 
.ms 

"B.AlfAAN"-STEKER 

9 V JU.!'RRIJ 

• 

.". -' 
~ ' I \ 

' \ OP 'WElKER cáfoREERDE 
~I CROSWITtil ._.__" 

De mioroawitoh werd op sodanice vijse op de reiswekker geaon

teerd, dat het opvindaleuteltje Tan het vek-pdeelte, tijdene 

het aflopen op de T&D te Toren ingeatelde tijd, de aicroavitah 

indrukte, vaardoor het contact tuesen de !litalaapjea en de 

batterij tot stand gebracht werd. 
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VERTROUWELIJK 
BLAD 1 2. 

MAAND 1 FEBRUARI 1977 BU 

-~------~~---------~-----------------------~---------------------~--

!ot nu toe heeft geen T&n de brandboamen het beoogde effeot gehad. 

Een aantal verkte niet door onoordeelkundig gebruik {b.v. het 

aleuteltje Tan de vekker va• omgeklapt, sodat dit •leuteltje onder 

de aicroavitah doordraaide). Andere bommen varen te Ter van brand

bare voorverpen ,eplaat•t. 

Beachrijvinc aan•lagen• 

14 noTeaber 1976. 

In de garagebox Tan de in Amaterdam wonende direkteur Tan de "Suid 

Afrikaanse Lugdienat" werd een brandbom aangetroffen. Desa bom onder

aabeidde zich Tan de volgende, doordat het svart buakruit {kaliua

nitraat, svaTel en koolstof) in een vierkant sigarenblikje sat. 

Bij de boa lac,n 5 plastic sakje•, gevuld ••t in totaal ongeveer 

1,2 1 bensine. De boavaaniet tot ontbranding gekomen, doordat het 

oageklapte lleuteltje Tan de wekker onder de avitoh doordraaid•• 

10 deoeaber 1976. 

Een attachf van de Zuidafrikaanse ambassade vond Toor sijn g.arace 

een uits-brande boa. Volgen• sijn verklarinc aoet de boa aidden 

onder sijn auto hebben gelegen. De teohniaohe recherche van de 

,eaeentepolitie ••-GraTenhage, de plaat• vaar de attaohl voonde, 

vond inderdaad brandaporen aan de onderzijde van de auto. Kennelijk 

door onvoldoende werking van do bom ia de auto niet in brand geraakt. 

21 januari 1977. 
Door een gepenaioneerd directeur van het AKZO-concern, wonende te 

Ooaterbeek, cea.Renkua, verd onder de auto van sijn echtgenote een 

brandbom aangetroffen, vaarbij Tier 1-liter !le1aen bensine ceplaat•* 

varen. Later op dieselfde dag verd ook onder de auto van de gepen

aioneerd direkteur een brandbom aangetroffen. De boamen sijn vrij 

zeker te sel!der tijd geplaatst. Beide boamen varen niet tot ont

branding gekomen, omdat, vermoedelijk door nog natte kit, de avitchea 

Terachoven varen t.o.T. de vekker-aleuteltjee. Op de eerstgenoemde 

boa v9rden handschoenaporen aange~ro!!en, die iden~iek varen aan die op 

een na4er te noeaen, in Baarden aangetroffen, brandbom. 

Be~rokkene vae tijdens het aantreffen van de bommen commiesaria van 

V.M.F-Stork n.v • 
• 
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5 februari 1971. 
H&n«8nd aan een houten schuurtje, aiaande op het er! ?an een lid T&n 

het dagelijks beatuur van het V.M.Y.-Stork concern, werd een brand

bom aangetroffen. Door 4e bekende tout aai de IYitch vae de boa niet 

tot ontbranding gekoaen. Ka aanwijzingen van betrokkene werd een 

uitgebrande boa gevonden. Betrokkene had dese boa ve<sesooid, oadat 

hij op de dag van aantre!!en, 8 januari 1971, gedacht had aan een 

ceiaproviaeerd Bieuvjaara-exploaie!. De boa had geen schade aange

richt, omdat dese te ver van brandbare ?oorvarpan vaa ,aplaatat. 

De eerate boa vertoonde identieke àanachoanaporen ala die T&D Renkua. 

Bij Yerder oadersoek verden ook bij de woning van de eveneens te 

I~an wonende voorwitter van de raad van beatuur van het T.M.P.-

9Drk oonoe:rn twee branelbo-en aa.ncetrof!en. De bo-en, 44n intact 

en 44n uit,abrand, lagen bij de van een rieten dak voorsiene 

sar•<•• On4er het dak vaa een dra&doonatructie beveatigd, waarin de 

bommen vermoedelijk gehangen hebben. Door een onbekende oorsaak 

souden de bommen, v66r ontbranding, naar beneden gevallen zijn. 

De uitgebrande bom had geen aohade aangericht, omdat de afstand 

tueeen het aardopper?lak en het rieten dak te groot vaa. Door de 

fout aet de switch ia de andere niet tot ont•randing gekoaen. 

11 februari 1977 
Door de dochter T&D een te Wasaanaar wonende directeur ?an "Tealtronio" 

werd in de loa van het woonhuil ataando garage{voorsien van een 

riaten dak) een uitgebrande bom aangetroffen. De bom aoat na 6 febru

ari 1977 geplaatst zijn, omdat op dese dag het aaieje nog in de 

garage geveeet vaa. Omdat de bo11 te ver T&n brandbare objecten ge

plaatat vaa, ia de saraae (en de woning} niet a!,ebrand. Wel hebben 

de dader• bepaalde aaatragelen genomen. R&&apjea in de niet afgaaloten 

garage varen geopend, tervijl deze nora&al altijd gelloten zijn (i.v.m. 

het varkrijgen van "trek•?). 
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VERTROUWELIJK 
BLAD I •• 

MAJJm a RBRUARI 1977 BlJ 

~--------~-~--------~---~-------------------------------------------
13 tebruazi 1977. 
Doo~ een te •a-Gravenhage wonende handelaattaohl werd een ~itg.

brande boa aangetrotten bij een muurtje in de nabijheid van lijn 

woning. Ge1ien de roeati11 1taat van de boa, •ar worden aan,.noaen, 

dat de•• oa•treekl deselfde tijd seplaatat ia all de ··~·t• te ··
Gfto'ftnh-.e gevond.en boa. 

Van de dader(•) ontbreekt tot op dit aoaent ieder apoor. Uit bepaald• 

intoraatie sou eohter at,eleid kunnen worden, dat de aak•~(•) niet 
identiek ia (sijn) aan de plaataer(a}. 

D~ men in drie 18Vallen twee boamen seplaatat heeft il het belang

~ijk, dat aen op de P.D~ bij het aantreften van een boa ot bij •~ 

verdachte brand de mo,elijkheid van lln ot aeerdere &D4ere bo .. en 

niet uitaluit. 

Op blad 5, van dit joU%D&&l sijn toto'• geplaatat van een intacte -

en een uitgebraade boa • 
• • 

KeldiDC n.a.v. het aant~etten van een boa. 

Gelet op art.6 van de Belohikking epapo~ing georsani•••rde aia

~ijven van terro~iatiaohe aard van de Miniat•~• van Juatitie en 
Binnenland•• Zaken dient de Intoraatieaentrale Bij1onde~• Zaken 

van de Centrale Beoherohe Intoraatiedienat onve~ijld in kennil 

geateld te worden van het aant~eften van een boa. De Centrale d~aagt 

er sorg voor, dat oaaiddellijk de overise bet~okken inltantiea 

vo~den incelioht. 

De Centrale ia tijdena kantooraren beréikbaaz onder het direkt• 

teletooDDumaer 070-461432 6t via het CBI-nuaaer 070-614091, tat 

368/395/370. 
Buiten de kantooruren kan de ~ijkareahercheur van piket van de 

Centrale gevaarachuvd worden via de CRI-piketaabtenaar, die eveneena 

bereikbaar ia onder teletoonnuaaer 070-614091. 

All bijlage wordt bij dit journaal gevoegd de genoemde beaohikking, 
alaaede de hierop betrektins hebbende circulaire. 
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VERTROUWELIJK 
BLAD s 5. 
MAAND: FEBRUARI 1977 BU. 

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

:erste bom van Renkum f 
:niet uitgebrand) 

~ ! I 

10 

'Uitgebrande bom van Wassenaar. 

Y, 


