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Aan de Procureurs-Generaal, fgd Directeuren van Politie 
de Officieren van Justitie, Hoofden van de Arrondissementsparketten; 
de Korpschefs van gemeentepolitie; 
de Algemeen Inspecteur van het Korps Rijkspolitie; 
de Districtscommandanten der Rijkspolitie; 
de Staf van de Koninklijke Marechaussee; 
het Hoofd van de afdeling Douane, Ministerie van Financi~n; 
de Conuna.ndant van de Dienst Luchtvaart van het Korps Rijkepoli tie. 

In de maand september 1973 was opvallend de arrestatie in Rome 
van 5 Palestijnse terroristen, die in het bezit bleken te zijn van 
zeer moderne luchtdoelraketten met zelf doelzoekende infrarood
gevechtskoppen. 

Gezien het geringe formaat van dit wapen (maximum lengte gedemonteerd 
135 cm) kan vervoer ervan onopvallend plaats vinden. Het aanvallen 
van een vliegtuig behoeft niet op een vliegveld te geschieden maar 
kan op geruime afstand daarvan plaats vinden. 

Bij het afsluiten van dit journaal is wederom een bericht ontvangen 
dat (andere) Arabische terroristen dergelijke wapens zullen gaan 
gebruiken. 

Het Hoofd van de Centrale 
Recherche Informatiedienst, 



bOSS IER 

VLK 428 

VLK 428 

VLK 429 

VLK 430 

VLK 431 

VLIÇ 432 

DATUM 

4-9-1973 
11.50 uux 

6-9-1973 
09.00 uux 

6-9-1973 
09.10 uux 

6-9-.1973 
16.50 uur 

6-9-1973 
16.50 uur 

BLAD: 1 

MAAND : SEPTEirmER 
• 

OMSCHRIJVING 

Zie mutatie 29-8-1973 te 16.;0 uur. 
Politie Emmeloord ontving mededeling van automobilist die 
een lift gegeven had aan een man die hij later van een in 
een dagblad gepubliceerde foto herkende al 
De lifter, die niet werd t'eruggevonden, is in 
a/d Ametel uiges~apt. 

Persbericht (Telegraaf). 
Op 5-9-1973 om 10.00 uur zijn 6 Palestijnse terroristen 
de ambassade van Saoudi-Arabie binnengedrongen. 
Deze Palestijnen, die zeggen tot de "AL-ICAB" (de bestraf
fing) -organisatie te behoren, eisten vrijlating van 
........... die i~ Jordanie tot levenslang is veroordeeld. 
~ten hebben 12 gijzelaars in hun macht. 

Zie ook mutatie 29-8-1973 te 16.45 uur. 
Persbericht . (Telegraaf). 
De Italiaanse autoriteiten arresteerden op 5-9-1973 een 
5-tal Palestijnse commando's, dat voor een maand een flat 
gehuurd had in de badplaats Ostia bij Rome. 
Deze flat lag niet ver yan de luchthaven Fiumicino. 
In de flat werd een raket-werper gevonden. 
Nadien is uit !talie bericht ontvangen dat de in de Tele
graaf v~rmelde toedracht over de aanhouding van 5 terro
risten juist is. 
Zij waren in het bezit van raketwerpers van Russisch fa
brikaat, voorzien van infra-root-koppen. Deze raketwer
pers worden zonder dat exact richten nodig ia globaal in 
de richting van het doel afgeschoten. De rake' gaat op 
warmte (bijv. een straalmotor) af en zoekt automatisch 
doel. 
Men is de lieden op het spoor gekomen doordat vlak bij het 
vliegveld Fiumicino door hen een flat waá gehuurd. 
De namen zijns 

1) ~ geb. l950 Tripoli · (Libanon) is in 
~aspoort van Libanon en tevens een 
paspoort van Jourdan nr. -t.n.v. 

2) 

3) 

4) 

5) 

geb. 1944J 

geb. 1947 ~aghdad (Irak) 

Damascus paspoortnr. ~ 
~lgerie, paspoortnr ..... 

geb. 1947 paspoortnr • ._., 

Zie mutatie 09.00 uur. . 
De terroristen die Syrische ambassade in Parijs overvallen 
hebben z~n vertrokken. Syrie heeft vliegtuig beschikbaar 
gesteld. Zij·zijn met busje naar vliegveld gereden. Zij 
hebben de Franse gijzelaars losgelaten en de Syrische 
ambassade-functionarissen meegenomen. Toestel is vermoede
lijk op weg naar Algiers. 

Zie mutatie 16.45 uur. 
Interpol Rome deelt desgevraagd mee dat de 5 terroristen 



DOSSIER 

VLK 221 

VLK 222 

VLK 224 

, DATUM 

6-9-1973 
22.30 uur 

11-9-1973 
11.15 uur 

12-9-197:~ 
11.50 uur 

12-9-1973 
18.40 uur 

17-9-1973 
15.00 uur 

BL~D: 2 

MAAND : SEPTEMBER 

OMSCHRIJVING 

in het bezit w~e:h van 2- luchtdoel-raketten van Russisch 
makelij, type 11 SA-7", genaamd "SRELA" of "GRAIL" lengte 

; 1·35 om, diameter 8 cm. De motor wordt gedreven door vas
te brandstof van plm 1 kg. De raket wordt gelanceerd 
door buis die identiek is aan een l!AZOOKA en van hetzel:f'
'de formaat is. 
Is zelf besturend naar hitte-bronaen. Is effectief tot op 
1.000 meter hoogte. 

Zie mutatie 16.45 uur. 
Hr. de Konin~ deelt mee dat toestel met Palestijnse 
terroristen (overval ambassade Parijs) heeft getankt in 
Cairo. Vermoedelijk gaat het toestel verder naar Damascus. 
(NOS-Journaal deelde even later mee dat het toestel in 
Koeweit is geland). 

Bericht ontvangen dat de in mutatie 22-12-1972 te l 
15.10 uur genoemde ontvreemde u.s.A.-paspoorteD op naam 
van ~en anderen thans door terroristen worden gebruikt 
en .er;-
1) oor 

2) 

;) 

4) Paspoort van 
~oor 

KLM ontving betrouwbare informatie dat poging gedaan zal 
worden door Arabieren om een vliegtuig te kapen op een 
Europese luchthaven. 
De methode zal zijns een autobus van een luchtvaartmaat
schappij zal worden gekaapt op weg van een "town terminal". 
Passagiers of bestuurder zullen in gijzeling worden geno
men en gebruikt als onderhandelingaobject om toegang te 
verkrijgen via de luchthavencontrole naar het vliegtuig 
dat zij zullen kapen. ' 

Be~icht ontvangen dat Palestijnse,terreur-organisaties van 
plan zijn op een Europese luchthaven een EL-AL-vliegtuig 
op de volgende manier aan te vallena 

Zij zouden aankomen met een.vliegtuig (wellicht van een 
, Arabische luchtvaartmaatsckáppij) kort voor de ·landing of 
het vertrek van een EL-AL-toestel. · 
In de bus die hen van het vliegtuig naar he~ stationsge
bouw brengt,' zdUden zij de chauffeur dwingen hen naar het 
EL-AL-vliegtuig te rijden dat dan inmiddels op weg naar, o1 
op de startbaan zou zijn. ~ dicht bij gekomen zouden zij 
het vuur openen. 

Via een ambassade bericht·.ontvangen dat in de periode n.n 
20-30 september 1973 acties verwacht worden in West EurÓps 
"die de wereld zullen schokken "• 



DOSSIER 

.. 
VLK 107 

VLK 437 

VLK 432 

VLK 432 

I, DATUM 

20-9-1973 
15.30 uur 

21-9-1973 
17.00 uur 

24-9-1973 
16.00 uur 

26-9-1073 

BLAD: 3 
MAAND : SEPTEMBER 

OMSCHRIJVING 

Hierbij werd de aandacht gevestigd op de laatste 4 dagen 
~an september( 27 en 28 september Israllisch nieuwjaar en 
opening Alg. Verg. van de Verenigde Naties) • 

Bekend dat de eerder als VLK 107 gesignaleerde 
• lse naam is van --....-. 

Tir a. Deze zou volgen~ 
als een van de inzittenden van een Marcedes via 

Turkije op weg zijn naar Europa. Het wordt minder waar
schijnlijk geacht dat hij nog zal reizen om er de eerder 
vermelde Hij heeft wel een paspoort 
(Irakees nr op deze na8.!11. 

aangekomen. Hij ie dezelfde 
dag doorgereisd naar 
De man zou via Kopenhagen naar de USA gaan om te studeren. 
In Kopenhagen heeft hij zijn plannen echter gewijzigd en 
is spoorloos verdwenen. ' 
Niet uitgesloten dat hij verbindingen heeft (gehad) met 

. 
Hfd. CRI deelt mee dat volg~nd~ bericht is ontvangen: 

"Naar aanleiding van de arre~tatie in !talie op 5-9-1973 
van vijf terroristen, onder wie er drie belangrijke lei
ders blijken te zijn die middels raketten met infra-rood 
gevoelige geveohtskop een aanval wilden plegen op Israë
lische vliegtuigen of andere Israel iscbe doelen, wordt 
van Italiaanse zijde gerwacht dat van de zijde van de Pa
lestijnse terroristen represaille-maatregelen genomen zul
len worden tegen Italiaanse diplomatieke missies en 
andere Italiaanse doelen in het buitenland 11 • 

Zie mutatie 6-9-1973 betrefrende in Italie aangekomen 
terroristen. 
Bericht ontvangen dat 
geindentifioeerd is al 
Gaza, actief was in G.U. .
Stud~nte) kringen in Duitsland, waa~ hij voor een aan
zienlijke periode studeerde. Bij de FATAH werkzaamheden 
speelde hij een voorname rol. In 1967 heeft hij een cursus 
gevolgd over "intelligenoe" in Cairo. In 1969 werd hij ver
kozen tot wereldvoorzitter van G.U.P.B., en woonde sinds
dien in Cairo, en is lid van het bestuur van PLO (Pale.stine 
Liberation Organization). 

aanz 

wiens qover name is 

' hij heeft vermoedelijk een hoge rang in de Blaok September 
Organisatie en is rechter hand. 



DOSSIER 

VLK 349 

vLt 438 

VLK 439 

DATUM 

27-9-1973 
12.00 uur 

28-9-1973 
14.55 uur 

28-9-197'3 
15.00 uur 

BLAD: 4 
MAAND : SEPTEMBER 

OMSCHRIJVING 

Hij is actief geweest bij FATAH'S nspeoial operations and 
intelligence aotivities" . 
Ve_rmeld is dat hij in 1971 in Spanje verbleet samen met 

teneinde een aanval uit te voeren tegen een 
• Jordaans burgervliegtuig. Verder wordt vermeld dat hij 

heeft deelgenomen aan de planning van het bloedbad van 
München (september 1972). 

is vermoedelijk 

~. . . : e rang bij de Blaok September werk-
zaamheden en is nauw betrokken geweest 
verscheidene terröristisohe operaties 
van de Jordaanse prime minister 
in november 1971. 

bij de planning van 
waaronder de moord 

, in Cairqj 

Ve~eld wordt dat hij nauw contact heeft met (--
eerder onder de naam~ 

s VLK 349. (Zie mutatie 9-4-1973 te 18.27up; 

Op 14-9-1973 werden vanuit Parijs twee bombrieven verzon
den aan de Britse E.E.G.-vertegenwoordiger in Brussel. 
De aard'van de brieven werd d.m.v. r~ntgenapparatuur van 
de ambassade vastgesteld. 
Bij onvakkundi-ge demontage door Belgische diensten is een I 
van de brieven ontploft, de tweede bombrief kon op aanwij
zingen van uit Londen overgekomen expert worden gedemon
teerd. Over de herkomst ervan kon nog geen mededelihgwor
den gedaan. 

De in mutatie 6-6-1973 te 15. 12 uur genoemde organisatie 
"Palestina Paoplee Fighting Fund" bleek in tegenstelling 
tot hetgeen eerst vermoed wer d, geen uitsluitend criminele 
zaak te zijn. 
Thans zijn inlichtingen entTangen dat het P.P.F.F. sedert 
mei 1973 ruim 1i miljoen pand sterling heeft binnenge
haald. 
Ofschoon 11111111 zei zich gedistáncieerd te hebben van 
deze zaak zou de leider zijna 
~lias 
Deze was eertijds leider van in Libanon. In Beirut 
wordt hij nog steeds gezien als lid van ••••• 

Op verzoek van de gerechtelijke autoriteiten in Jordanie 
werd -8-1970 opsporing 

-ul't:;tn, 1926 te Samarossa 
houder van • 10-5-1970 te Irbid. · 
Deze man zou verdacht worden van een gewapende roofoverval. 
Thans is ee~veriallenverklaring ontvangen met als motiet 
dat aan betrokkene annestie werd ~erleend, moet niet uit
gesloten worden geacht dat de betreffende overval gepleegd 
werd uit terroristische motieven. In augustus 1970 pleeg- : 
den vele terroristengroepen in het Midden-Oosten overval
len en waren er acties die een maand later resulteerden in 
de Zwarte September Organisatie. 



OSSIER DATUM . I 
i 

29-9-1973 

VLK 440 

Repro .1 7 3/ 489G 

BLAD: 5 
MAAND : SEPTEMBER 

OMSCHRIJVING 

Informatie ontvangen dat twee leden van de zwarte septem
ber organisatie sinds 22-9-1973 vanuit Syrie via de Liba
non en Turkije naar terroristengroepen in Europa op weg 
zijn met geld en instructies voor een terroristische opera 
tie. Een van hen is genaamd: 

~e bestemming van deze mannen is onbekend. 
De terroristengroep zou: 
al een Israelisch vliegtuig 
b een Amerikaans vliegtuig of 
c een ander vliegtuig met bestemming Israel bf kapen bf 

opblazen. 
Indien het laatst~ plaats zou moeten vinden zou de koffer 
met explosieven misschien aan boord worden gebracht door 
een niet-Arabier die het doet voorkomen of hij meereist. 


