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Onderwerp: Aanslagen op Israëlische
eigendommen in Nederland, 
België en West-Duitsland. 

's-Gravenhage. 26 september 1969. 
President Kennedylaan 25 

Terzake de op 8 september 1969 gepleegde aanslagen 
op de Israëlische Ambassades te 's-Gravenhage en te Bad 
Godesberg, alsmede op een kantoor van de Israëlische 
Luchtvaartmaatschappij EL-AL te Brussel heb ik de eer Uwe 
Excellentie hierbij enige samenvattingen aan te bieden 
met betrekking tot de onderzoekingen welke ziJn verricht 
door de politie-autoriteiten van de landen waar 
gen zijn uitgevoerd. 

Deze samenvattingen - naar de inhoud waarvan ik U 
moge verwijzen - tonen een aantal punten van overeenkomst 
in de methode waarop en de wapens waarmede de misdrijven 
zijn gepleegd. Een kort overzicht van deze punten werd 
als bijlage IV aan de samenvattingen toegevoegd. 

De bijlagen V tot en met VII bevatten foto's welke 
betrekking hebben op de in 's-Gravenhage gepleegde aan
slag. 

Bovenbedoelde samenvattingen zijn ook verzonden 
aan Hunne Excellenties de Ministers van Binnenlandse Za
ken, Buitenlandse Zaken en Justitie. 

Jli;bDIENST 

Drs. A. Kuipers. 

UPTRQ�WBLIJK 

Men gelieve steeds één zaak in één brief te behandelen. Bij beantwoording nauwkeurig het onderwerp, de dagtekening en het nummer van 
deze brief vermelden. 



' 

.. 

• 

• 

VERIROU' o�

§tg. QEHEIM_ - 2 6 OKT. 2001

Bomaanslag op de Israelische Ambassade te 's-Gra.venJ1age. 

De aanslag op de Isra�lische Amb�ssade te 's-Gravenhage werd 

gepleegd op maandag 8 september 1969 te 12000 uuro 

De dader werd onmiddellijk na de aanslag gearresteerd door de 

ambtenaren van de gemeentepolitie te 's-Gravenhage, die met de 

bewaking van bedoelde Ambassade waren belast. 

Na de arrestatie werd de dader overgebracht naar het politie

bureau aan de Gevers Deynootweg in Scheveningen, alwaar· hij 

aan een zeer summier verhoor werd onderworpen. 

De dader gaf op genaamd te zijn Taysir Ali EL-ARRAT, gebor:en 

12-12-1953, van Jordaanse nationaliteit�

De arrestant bleek bij fouillering nog een scherpe handgranaat

bij zich te dragen. Kort voor zijn arrestatie heeft hij gepoogd

zich te ontdoen van een sleutel en een metalen at'!ilhand 1-.relk,:,

�as voorzien van een metalen plaat waarin letters en Arabische

karakter.s waren gegravel!?rd.

De inbeslaggenomen handg:::•anaa t we.-rd door een specialist OI) dit

terrein geidentificeerd als een Russische verdedigingshand.gra~

naat, waarschijnlijk aangemaakt in 19650 De wand is vervaardigd

van staal en aluminium welke een effectieve scherfwe:ddng ver

oorzaa.kt in een straal van 12 meter. Deze granaat is in gebruik

bij het leger van Egypte en Sy-rië en bij de Palestijnse verzets

organisatieso

Voorts bleek de dader het adres van de Tunesische Ambassade te

Nadat de arreztant was overgebracht naar het Hoofdbureau van

Politie alhier werd hij opnieuw in verhoor genomen. Dit geschied

de middels enige tolken, daar betrokkene kennelijk slechts de

Arabische taal en/of een Palestijns dialect machtig was.

De verdachte verklaarde dat hij geboortig was en woonde in het

door de Israeli�rs bezet gebied in de buurt van de plaats RanQeh�

In zijn woonplaats werden vlugschriften verspreid door de ve:r.zets-

organisaties het fopular front for the Liberation of l,:alestine,
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De vlugschriften wekten de jeugd op zich als vrijwillie;-er te 

melden voor de strijd tegen Israël e 

Verdachte heeft hieraan gehoor gegeven en onderging een eerste 

opleiding in een daartoe ingericht kamp waar zich ongeveer 50 

jongeren van zijri leeftijd bevonden. Hij ontving instructie in 
/ 

de behendeling van diverse wapens en onderging politieke scholing,. 

Volgens verdachte waren de instructeurs opgeleid in de Chinese 

Volksrepubliek en in Vietnam. Verdachte gaf toe dat de opleiding 

bestond uit een training in guerilla-technieken. 

Na een half jaar werd verdachte ingedeeld in een operationele 

groep van 10 personen. De hierboven geschetste training werd in 

een ander kamp voortgezet, waarbij aan granaatwerpen bijzondere 

aandacht werd geschonkeno Des nachts werd het geleerde enige 

malen in practijk gebrijcht gedurende raids welke tegen de 

Israeliërs werden ondernomen" 

Op gegeven ogenblik - althans verdachte - werden vrijwilligers 

gevraagd voor acties buiten Jordanië. Verdachte heeft zich - met 

de gehele groep - onmiddellijk aangeboden� cloch slechts hij werd 

uitYerkoreno 

Na enige tijd heeft hij volgens zijn zeggen in gezelschap van een 

oudere man zijn land v-erla ten met onbekende bestemming. Zijn bege,u 

leider zou zijn genaamd ABU A.BD en ongeveer 62 jaar oud zijn" 

Zij zouden een zeer lange treinreis hebben gemaakt, volgens ver

dachte zou hij 5 dagen in diverse treinen hebben docrgebracht. 

Over die lange reis wist hij trouwens verder niets te vertellen, 

hij had niets gezien, niets gehoord, niets ondervonden, zelfs 

geen visitatie bij een van de vele grensposten die hij to.ch zou 

moeten zijn gepasseerde Na de treinreis van 5 dagen had hij nog 

4 dagen in een kamer doorgebracht volgens zj_jn verklaring. 

Tenslotte werd hij door zijn begeleider gebracht naar het terrein 

waar hij zijn actie moest uitvoeren� Eerst toen werd hij geinfor

meerd waar en wanneer hij twee handgranaten moest werpen. Die 

granaten zou hij gedurende de gehele reis bij zich hebben gehad. 

Verdachte onthulde verder� dat hij des morgens om half zeven in 

gezelschap van ABU ABD per taxi naar de plaats van de aanslag 

was gegaano Na aankomst in de buurt Yan de Israëlische Ambassade 

te. omstreeks half acht en na de omgeving verkend te hebben 
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had zijn begeleider Abu ABD hem verlaten. met onbekende bestem

ming. Verdachte had tot het moment van zijn daad iu de omgeving 

van. de Ambassade rondgelopen. 

De afgelegde verklar:i.ngen werden sterk in twijfel getroJ,Jcen. 

Verdachte bleef fanatiek vasthouden aan hetgeen hij had gezesd• 

Resultaat van het door de afdeling Recherche van Bureau I 

van de Politie 1 s-Gravenhage: 

16 de weggeworpen armband toonde de letters P.F.L6Pc alsmede in 

Arabische karakters de naam van de drager Tays:i.r Ali EL-L�HA'l' 

en de afdeling waartoe hij behoort. 

2. de weggeworpen sleutel bleek te passen op een z�g, kofferkJuis

op het Centraal Station te .Amsterdam. De in de kluis aan::;etrof••

fen koffer ·bevatte enig lijfgoed. Zowel de koffer alA do goe-·

deren bleken te behoren aan verdachte.

3 o De overgebleven granaat is - zoals hierboven reeds werd ,reJ>•

meld - geidentif:iceerd als een Russische verdedigingse�anai:ct.,

4� de in de door het PeF�LoPo in de pers gep1bliceerde naam van 

de dader te I s-Gravenhage, WAEL MOHAMMED H.ASSAN, werd in sa.men

werking met de Koninklijke Marechaussee op Schiphol en. de 

Politie te Amsterdam achterhaald. Het bleek d.a.t verdachte 

de laatst genoemde naam Nederland per vliegtuig ,,as binnenge�• 

reisd, komende uit Beyrouths Datum, zondag 7-9-1969, 

Men ontdekte - na combinatie van gegevens - dat hij in gezel

schap had gereisd van !;len vrouw genaamd MARYAN KHALIL AL-BADP.I� 

oud 22 jaar, in het bezit van een door de regering van Irak 

afgegeven paspoort, hetwelk was voorzien van een door de 

landse Ambassade in Baghdad afgegeven visum voor binnenkomst. 

De arrestant bleek houder te zijn van een zelfde paspoort, 

echter voorzien van een door de Belgische Ambassade in Beyrouth 

afgegeven visum (geldig voor Benelux-gebied). Beide paspoorten 

zijü gedateerd in augustus 1969, behoren tot eenzelfde se:1.'ie. 

Waarschijnlijk zijn deze documenten speciaal 

van de aanslag verstrekt. 

5. Verdachte en genoemde vrouw hebben zich op 7-9-1969 vervoeg�
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aau het hotel Krasnapolsky te Amsterdam, waar zij een kamer 

hebben gehuurd en werden ingeschreven als "huisvrouw met 

zoon" .. Nadat vanaf hun kamer een telefoongesprek was e;evoerd 

(niet is bekend geworden met wie), deelde de vrouw mede zich 

vergist te hebben in het hotel: zij wenste naar het Carlton

hotel te vertrekkeno 

In het Carlton-hotel werden beide personen opnieuw ingeschre

ven, than s als 11huis'l:.�ouw en broer 11
o Zij betrokken een z4gG 

dubbele kamer. 

Zowel verdachte als de vrouw zijn positief herkend door het: 

personeel ·,ran beide hotels� Vooral de vrouw was opgevallen 

als een jonge knappe verschijning, modieus geJr...leed • 

Niet is komen vast te staan, of zij in het hotel contact 

hebben gehad met andere personen, wel is de vrouw enige tijd 

afwezig geweest. 

60 Op de ochtend van 8-9-1969 hebben beide personen om 0630 

het hotel zonder ontbijt verlaten6 De rekening bedroeg 78 gul-< 

deno Per taxi zijn zij vertrokken richting Cent:caal .Station" 

Verder zijn tot heden géén nadere gegever!s bekend geworden. 

Publicatie van deze uit het �mderzoek van '.e politie voort

gekomen resultaten heeft nog niet plaats gehad o 

Verdachte is nog niet met de ontdekte feiten geconfronteerd. 

Het onderzoek duurt voort • 

--------------------- --- - - - - - .._ ..... - -
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Bomaanslag op het kantoor van de EL-AL te Brussel. 

De aanslag op het te Brussel gevestigde kantoor van de Israelische 

Luchtvaartmaatschappij EL-AL_werd·gepleegd op maandag 8 september 

1969 te omstreeks 12000 uurs 

Eén der beide daders werd gearresteerd op de plaats cles misdrijfs. 

Hij is genaamd ABOU EL_AAL ADEL HASSAN, geboren in 1953, alias 

ADEL ABDELMONEIM SAADOUN. 

Zijn handlanger zou zijn genaamd KHALED OUBRAHIM RAZAKo 

De aanslag werd uitgevoerd door middel van twee handgranatene 

De gearresteerd_e dader trachtte eel'l. armband weg te werpen soort

gelijk aan die welke in den Haag is gevonden. Voorts bleek hij 

in het bezit te zijn van het adres van de Algerijnse Ambassade 

in Brussel. Hij had opdracht zich al.daar te vervoegen indien hij 

in moeilijkheden kwam te verkeren" Hij vertelde begeleid te ziju 

geweest door zekere ABOU ABD. (N"B,,: dezelfde naam. die werd �pge

geven door de verdachte in den Haag). 

V t d ld d t d d 1 . t ' . 
B J • 

0 

-1-0 or ·s ee e e gearres .eer e me e per v ieg uig in e .g1.e "e 

zijn gearriveerd op zondag 7-9-1969 en gelogeerd te hebben in 

hotel Bedford in Brussel. Zijn handlanger en hij waren gedurende 

5 dagen in Beyrouth gebriefed terzake de uit,,te voeren aanslag� 

Hij bleek op de hoogte te zijn van Het.voornemen ook in Nederland 

en West-Duitsland soortgelijke aanslageij te doen plegen. Hij her

kende de door het PoFeLoPo gepubliceerde foto 1 s als zijrJ kamer·a•

den van de operationele groep waartoe ook hij behoorde. 

Tijdens het onderzoek na de aanslag bleken een aantal reeds 

eerder verkregen ge:gevens te passen in de reconstructie van het 

misdrijf. 

In begin september 1969 werd door informanten geattendeerd op een 

toen nog onbekende man en vrouw, die zich op verdachte wijze zou

den ophouden in een hotel in Brussel. 

Op grond van dergelijke mededelingen wordt soms een onderzoek in

gesteld waarbij dikwijls foto's worden gemaakt van de pers.one.n 

die in de belangstellingsfeer seraalcteno Het komt vrel eens 1roor 

-2- .. V.ElilîRC>l lWEI L J(
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dat men achteraf content is die maatregel te hebben uitgevoerd. 

In dit geval werden enige foto's gemaakt van de vreemdelingen 

EL SHAHALI, geboren.in 1935, Jordaniër, wonende te Parijs en Elisa 

SAADEH, een vrouw die later werd geidentificeerd als ZINAI 

ABDELMEGID, gedomicilieerd in Génève, die bekend staat als een 

aanhangster van AL FAT'H$ 

SHAMALI heeft België op 5-9-1969 verlaten per vliegtuig met be

stemming Génève" 

Uit de ondervraging van de arrestant kwam vast te staan waar .::J.eze 

met zijn handlanger had gelogeel"d 9 terwtjl ook kwam vaE:-t te staan 

dat het tweetal door een oudere man was begeleid" 

Op zondag 7-9-l,969 werd laatstbedoelde vreemdelingen na.chtlog:Les 

verstrekt in het hotel Bedford te Brussel� De begeleider wer� 

ingeschreven als KAMAL RAFAT,geboren in Baghdad in 1933, wonenne 

in Beyrouth" In België behoeven de minderjarigen niet te wor-den 

ingeschreven indien zij begeleid wordeno 

Waar$chijnlijk als routine werd aan het hotelpersoneel de foto 

van SHAMALI getoond, dat de man herkende als te zijn KAJrAL RAF'AT. 

Deze man zou het hotel op 8-9-1969 des morgens te omstreeks 0800 

uur hebben verlaten om zich per taxi naar het vliegveld. te b�ge

ven voor een vlucht bestemming Buda�esto 

De taxi•-chauffeur meende de foto te herkennen als de man die hij 

had vervoerd, doch benadrukte hieromtrent niet absoluut zeker 

te zijno 

De îoto van SHAMALI werd ook getoond aan de e;ea.r-resteerde jonger., 

die verklaard.e .de man te herkennen als de man die hij in Bey·.-couth 

· had ontmoet tijdens zijn verblijf van 5 dagen aldaar.

Eerder had de arrestant verklaard, dat hij en zijn handlanger

begeleid waren door een oudere figuur, -genaamd ABOU ABD" Indien

de jongen niet liegt eu de herkenning door het hotelpersoneel

waterdicht is, zou de in begin september gefotografeerde Jordaniër

SHAMALI identiek zijn aan KAMAL RAFJl.'.l.' uit Beyrouth en ABOU ABD.

Dit is no.g een mysterie. Later werd nog vernomen, dat KAHAL RA:F'AT

op de passagierslijst van het vliegtuig voorkomt als ABDULKADER.

Het is duidelijk dat in deze zaak sterk gebruik wordt e;emaakt

van valse namen.
VERTROUWEU.lK 
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Tijdens het verhoor van de dader bevestigde deze, dat hij in 

gezelschap van zijn handlanger en de begeleider waren gearriveerd 

per vliegtuig van de Middle East Air Lines op 7-9-1969 te 13�00

uur, komende uit Beyrouth o 

Volgens de passagierslijst waren onder de passagiers slechts 

twee jongeren, resp. genaamd GEAGEA, oud 20 jaar en SAADE, oud

19 jaar. Waarschijnlijk valse namen. 

In tegenstelling tot de verdachte in de zaak van de aanslag te

den Haag 9 verklaarde de dader in België, dat de door hem gebruikte 

handgranaten op de ochtend van de aanslag naar het hotel waren

gebracht door een man, waaromtrent hij tot dusverre geen mede

delingen heeft verstrekt • 

Het onderzoek duurt voorto 

------------------------------
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Bomaanslag op de Israelische Ambassade te Bad Godesberg (W.Dld.) 

Op maandag 8 september 1969 werden tegen 12.00 uur twee 

handgr·anaten geworpen naar het gebouw van de Israelische Ambassa

de te Bad Godesberg. Het gebouw werd aan de achterzijde getroffeno 

Uit het onderzoek bleek 9 dat de granaten waren geworpen van 

een afstand van 22 meter over een schutting en een aan de achter

zijde van het Ambassadegebouw gelegen tuin. Op die plaats werden 

de veiligheidstiften van de projectielen gevonden alsmede een 

armband van de P"FoL.Po soortgelijk aan die welke in Brussel en 

in den Haag waren inbeslaggenomeno 

De handgranàten bleken na onderzoek van de scherven van 

Russische makelij te zijn en daar waarschijnlijk in 196�-/1965 

te zijn vervaardigd.o De arrr.l:land droeg als inscriptie PFLP en de 

naam TALAAT RAS.SAN ISHAIL. Voorts de benaming van een ge\Techts= 

groep en enige getallen. 

Controle van de passagierslijsten en de uitstapkaarten van 

de uit het Middenoosten gearriveerde vliegtuigen gaf als resul

taat het gegeven, dat op zaterdag 6-9-1969 op het vliegveld van 

München was gearriveerd een passagier die de naam TALAAT ISMAIL 

had ingevuld. De verdere gegevens luidden: nationaliteit IraJr,

geboortejaar 19540 Betrokkene had de reis a.angevangen in Beyrouth 

op 6-9-1969 en zou in de Bundesrepublik in transit verblijven. 

Bij de bestudering van de andere uitstapkaarten van de 79 

passagiers bleken nog 11 personen van Arabische origine te zijno 

Onder deze kaarten bevond zich0 een exemplaar ten name van HASSAN 

QASEM, geboren 1940, nationaliteit Jordanië, diè was ingereisd 

komende uit Beyrouth en voornemens was in de Bundesrepublik in 

transit te verblijvene Deze kaart bleek met zekerheid te zijn 

ingevuld door dezelfde persoon die de kaart van TALAAT ISMAIL 

had beschreveno Hieruit kan worden geconcludeerd, dat beide per

sonen in elkaars gezelschap reisden. 

TAM.AT HASSAN Is:l·LIUL heeft zich mogelijk per vliegtuig 

naar Cairo aan arrestatie onttrokken. Omtrent HASSAN QASEM is 

niets bekend geworden� Het onderzoek wordt voortgezet, 
. 

�EJU � - -· -2�
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Punten van overeenkomst terzake de bomaanslagen te 's-Gravenha.5.� 9 

Brussel en Bad Godesberg. 

lp de daders ztjn jongens van ongeveer 15 jaar. 

2. zij behoren volgens de verdachte in België tot dezelfde
gevechtsunit.

3. zij waren in het bezit van een zelfde armband die hen identi
ficeerde als te behoren tot de P o Fo L e P.
Merkwaardig is, dat bedoelde armband in Bad Godesberg op de
plaats van misdaad werd achtergelaten, terwijl de dader
vluchtte zonder achtervolging door de politie. Dit duidt moge
lijk op het achterlaten van een bewijsstuk tot identificatie
van de uitvoerende organisatie, in dit geval duidelijk met de
bedoeling van publiciteit.

4. nationaiiteit van de staat IRAK volgens paspoorten;
mogelijk zijn deze paspoorten vals.

5. allen zijn per vliegtuig daags (in W.Dld. 2 dagen) van te
voren gearriveerd� komende uit Beyrouth.

6. de dader uit Brussel vertelde begeleid te zijn door zekere
ABOU ABD

9 
de arrestant in den Haag zeide vergezeld te zijn

geweest door een man van dezelfde na.run. Mogelijlc hebben zij
opdracht gekregen dit na eventuele arrestatie te"onthullen'J

7. Zowel in Brussel als in den Haag werd een geldsom op de daders
aangetroffen: in Brussel Bfro 2500 , in den Raag$ 400 -

8. De dader in Brussel was in het bezit van het adres van de
Algerj_jnse Ambassade aldaar, zijn kameraad die alhier· de
aanslag pleegde, beschikte over het adres van de Tunesische
Ambassade te den Haag.

9. Tijdens het verhoor in België kwam aan het licht, dat de
dader ? dai2:en in Beyrouth zou hebben vertoefd 9 de 11Haagse' 1 

arrestant vertelde 5 dageA in een trein te hebben gezeten.

10. Zowel in Nederland, België en Duitsland zijn de aanslagen ge
pleegd met handgranaten, zeer waarschijnlijk van hetzelfde
(Russische) fabrikaat. In Brussel en Bad Godesberg zijn twee
granaten tot ontploffing gebra.cht, in den Haag slechts één :
de arrestant verklaarde voor het werpen van de tweede granaat
géén gelegenheid te hebben gehad omdat hij onmiddellijk op
de vlucht moest.

VERTROU•n·EUJK 
------------------------------



BVILGE V 

Afbe,üdingen van WAEL MOHAMMED RAS.SAN alias TAYSIR ALI EL-ATT� 

en MARYAN KHALIL AL-BADRI. 
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Afbeelding van de door WAEL MOHAMMED HASSAN weggeworpen 

armband van de P.F.L.P. 
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