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"journaal berichtgeving
- terrorisme

In verband met de invoering van een nieuwe procedure m.b.t.
berichtgeving terrorisme, (afschaffing lUst VLK), zUn in het
journaal over deze maand slechts die mutaties veraeld waarin
namen genoemd worden.
Zie toelichting bU journaal maart 1973.

BLAD: 1
MAAND: DlilC. 71

DATUM

02-12-72
08.59 uur

OMSCHRIJVING

Ons is bekend geworden dat twee Libanesen op 30-11·-72 Libanon hebben verlaten om naar Duitsland te gaan. Zij hebben
Libanese paspoorten. Hun namen zouden ~ijna

208

wonende te Tripoli, Liba-

209
Betrokkenen souden rijdeh in · een vierdeurs Hereedes 230,
kenteken& Oman tlllllt. Onder het TOerspatbord souden handgranaten, pistoolmitrailleur•, gewone pistolen en munitie
Terborgen zijn.

.'
08-12-72
12.00 uur

In de hal van het Centraal Station te Amsterdam is een
man aangetrotten die opgaf genaamd te sijna
28 jaar oud, geb. te Palermo
werd, verklaarde de man
meegenomen naar het bu-

210

Libanon.
geb. 1945
aijn broer was, en dat zijn naam waar

211

..

Op de man zijn vele ndressen gevonden in liluropa. Ook een
brief van een juftrouw uit Zeist die nogal persoonlijk en
hartstochtelijk was. In de bagagekluis is een tas en een gro·
te koffer met een hangslot aangetroffen. De man erkende dat
de tas 1ijn eigendom was, maar beweerde dat de kofter niet
van hem was. Het stationspersoneel 1egt echter dat dit wel
het geval is.
De man verklaarde dat hij wel twee bagagestukken heeft gehad
maar dat hij er ~én in België heeft verloren. Later zei hij
dat het Parijs was waar hij zijn bagage k~ijt was geraakt.
Hij verklaarde reeds vijftien dagen in Holland te sijn.
Voordien sou hij in Gent,België geseten hebben.
15-12-72
20.30 uur

Begin december verlieten drie Blaak September Organ~sation
leden Beiruth naar Algiers, op weg naar liluropa. Hun doel
is een operatie. Zij reisden via Beiruth naar Algiers onder
de namen:

212
21,
214
215

15-12-72
20.~4 uur

216
217

218
219

18--1 2-72
09.00 uur
, geb. -

geb. te Dakahlia
te Dakahlia.
- Sakr -

BLAD : 2
MAAND: D~C. 72 .

vervolg
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OMSCHRIJVING

DATUM

en werden op 15-10-72 op luchthaven Brussel aangehouden toen zij plaats hadden genomen in eennvliestuig
met bestemming Parijs.
In hetzelfde vliegtuig bevond zich de Syrische minieter
van Buitenlandse Zaken die een officieel bezoek aan België
had gebracht. en verbleven illegaal in Bel"g iT,
waar zij vermoedelijk omstreeks 20-07-72 zijn binnengeko~en.
Zij hadden frequent contact met het !Joord-Afrikaanee mtli·eu
in Schaarbeek/Brussel, met nam~ met'
geb. te Settat-casablanca(Jlarok.ko~, UIOllarokkaanse origine, wonende Schae-rbeek
Bij na~oeking in de woning van laatstgenoemde werden verschillende tijdschriften van Palestijnse verzetsbewegingen
gevonden, zoals a ''Al Hadaf'."; Thaoura Welestin" 1 "Solidari'á
Palestienne" en "Presence de la Palestine"J ''Rerlst"ence Palestienne" en 11 Palestine en lutte". Uit- ondersoek kon n:±etblijken dat betrokkenen sich aan subversieve aetivit~~ten
nebben schuldig gemaakt. ·

22."12-73
15.15 uur
221

Er is tntormatie ontvangen dat de volgende paspoorten in
handen zijn gekomen van de Palestijnse organisatie il Fa,aha
1.

222

'·

223
22<4

225
Het wordt niet uitgesloten geacht dat terroristen onder deze
namen gaan opereren.

226

28-12-72
11.00 uur

29-12-72
10.<45 uur
227
228
229
230

Kr is informatie ingewonnen oTer:
geb. houder .lorgegeTen 09-08-71.
Hij is Tan plan op deze pas naar ~uropa te reisen. Bij is
waar~ohijnlijk geliäerd aan de B.S.O.
Talgende Palestijnen krijgen thans training in het gebruik van explosieven en lichte wapensa

De

1•

2.
(sie mutatie op 15-12-72, 20.~4 uur)

231
Betrokkenen souden vanaf begin januari 1973 kunnen worden
ingaset Toor terroristische acties. Indien 3ij naar Buropa
-komen ..,
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vervolg

197'

OMSCHRIJVING

komen, •ullen sij vermoedelijk gebruik maken van Irakese
paspoorten, mogelijk echter onder andere ,namen.
I

29-12-72
232

!Opsporing geYraagd van een ~an st~h noemendes
geb. tlllllllltte Toronto, Canadese natioiteit.
Op 17-10-72 omstreeks 22 uar werd in Rome
tolk bij de Libische ambassade doodgeschoten. Op de plaats
van de moord werden 12 patronen, kal •• 22 long ri!le gevonden, merk RWS (Duits). Het delict werd gepleegd door twee
onbekenden die vluchtten in een gehuurde !iat 125. De auto
werd gehuurd door een man die bovenstaand personalia opgaf •
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