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========================= YERTROUWELIJK 

CENTRALE RECHERqHE INFORMATIEDIENST. 

fauREAu ALGEMENEZAKEN I 

1Ra~nrMR47, ·~ 

til. 070 - 11 40 11 

tst 258 journaal berichtgeving 
terrorisme 

Aan de Procureurs-Generaal, fgd Directeuren van Politiel 
de Officieren van Justitie,Hoofden van de ArrondissementsparkettenJ 
de Korpschefs van gemeentepolitie; 
de Districtscommandanten der Rijkepolitiel 

,de Staf van de Kon:inklJJke Marecha.us13ee; 
het Hoofd van de afdeling Douane, Ministerie van Financiën; 
de Commandant van de Dienst Luchtvaart van het Korps RiJkspolitie. 

Ret journaal betreffende de maand mei wordt door omstandigheden gecombineerd 
met dat van de maand juni 1973. 

Gebleken is, dat de Arabisohe namen die in de journaals voorkomen, vaak proble~ 
men geven bij de registratie. Hie:rmee is bij de signalering'in het Opsporings
register rekening gehouden door (naast de "echte" aliassen) de versohUlende 
delen van Arabische namen alle apart op alfa.'Qet te ve:rmelden. 
Hoewel bijv. bij een uit drie delen bestaande Ar.abisohe naam meestal de laat~te 
naam de geslachtsnaam is, kunnen er toch problemen ontstaan doordat er onvolle~ 
dige namen voorkomen of aanduidingen die een andere betekenis hebben. 

Een voorbeeld van onvolledige delen van namen is het enige ArabisChe lidwoord 
EL- of AL-, in woordverbindingen ook wel UL~ of OL~ of alleen L-. 
El-Masri betekent: de Egyptenaar. 
Soms wordt de L van het lidwoord vervangen door de eerste medeklinker van het 
daarop volgende woord. Dit gebeurt wanneer die medeklinker een a-klank, d, t, 
n of r is. Zo verandert bijv. Al-Na.jjar in An-Na.jjar. 

De aanduiding ABU (in Noord-West Afrika.: BU of BOU) betekent "vader"; bfjvoor
beeld Abu-Ali = vader van Ali. De woorden IBN en BEN betekenen "zoon". 

Het woord ABD betekent dienaar in religieuze zin, samen met het lidwoord el- of 
al-. Dit""\fordt dan ABDEL of A.BDUL, bijv. Abd-El-Ka.der (diena.a.r van de machtigen), 
Abdel of Abdul alleen is dus. nog geen naam. 



De ui tga.ng ED-DIN of EDDIN betekent "de religie" en is dus ook geen naam. 
Dit woord wordt wel in een naam gebruikt, bijv. in de vol~nde combina.tie: 
.NUR-ED-DIN • licht van de religie. 

Het woord "SSAYYED" of "SSEYYID" betekent: "heer". Dit woord kan echter 
wel een naam zijn. , 
Het woord "EL HADSCH" (wordt ook als HAY geschreven) duidt een moslim 
aan die in Mekka is geweest. 
"SCHEIKH" ie een geestelijk leider of een stamhoofd of missohien een 
kleine vorst. 

De -I aan het eind van een naam geeft een samenhang aan; bijvoorbeeld 
.Al-Ba.ghdadi • die uit Ea.gdad. Vaak duidt de -i ook een samenhang met 
een bepaalde eigenschap aan. 

Het is belangrljk: om korte of lange klinkers te onderscheiden, daar anders 
de betekenis van een naam of een woord verandert. Een llD.Uorme spelling 
van Arabische namen in Latijnse letters is er nagenoeg niet, daar de woor
den vaak op een Engelse of Franse wijze worden overgenomen. 
Er bestaat een onderscheid tussen stemhebbende en stemloze uitspraak van 
de s. Voor de eerstgenoemde wordt ook wel een Z geschreven. 
Een Q. zonder opvolgende U is een gedempte K. Een .KR klinkt als een CH. 
Een apostrof in een woord geeft een stempa.u.se aan, bijv Ma.'an (een stad 
in J ordaniä). 

Klinkers zjjn in het Arabisch van minder betekenis dan medeklinkers.Vandaa:r 
dat de naam Mobamed dezelfde betekenis houdt ook al laat men klinkers weg 
of wljzigt men deze. (Mohamad, Ma.hma.d, Mahmoed, Ma.hmoud, Mahomed eto). 

Bovenvermelde opmerkingen geven enkele moeilijkheden aan doch kunnen uiter
aard niet op volledigheid bpgen. 

's-Gravenhage, 11 juli 1973 
Het Hoofd van de Centrale 
Recherche Informatiedienst, 

\~ l 
J.A.M.Boudewijn 

.... 



DOSSIER 

VLK 358 

VLK. 359 

DATUM 

3-5-1973 

4-5-1973 

7-5-1973 

9-5-1973 

ll-5-1973 

14-5-1973 

16-5-1973 

17-5-1973 
12.00 uur 

BLAD : l 

MAAND : MEI 1973 

OMSCHRIJVING 

Persberiohta Telegraa.f' d.d. 3-5-73: 
"Tientallen Libanese militairen en burgers z\)h gistexen se dood 
bij hevige ge~ohten tussen Libanese regeringstroepen en Palestijn
se gnerill.a's bij een oomplu van twee Palestijnse kampen buiten 
Be~t. Aanleiding tot de gevechten was de ontvoering van twee 
Libanese militairen door de Palestijnen. De seveohten bxeidden 
zioh later uit tot ·de gehele stad. 
Volgens de Pales~en is het leger met oen offensief begonnen 
op de kampen Sa.bm en Shatile. Zij beschuldigden de regering er
van de aotiviteiten tevoren te hebben voorbereid om dasmee 
tesemoet te komen aan de druk die door Ierall wordt uitgeoefend 
om de Palestijnse verzetsbeweging in het land geheel te liquide
ren." · 

Per telu; aandachtvestiging verspreid op festiviteiten die in 
Isran en door Isra!l!sohe vestiginBen in het bui tenland zullen 
worden georganiseerd in verband met het 25-jarig bestaan van de 
s~t Iarall.Deze festiviteiten zullen plaats vinden op o! om
streeks 7 mei 1973 en kunnen ter.roristisohe activiteit uitlokken. 

Per tele:z: de aandacht gevestigd op transport van wapens van 
Syril naar Europa. Eind april 1973 heeft volgens ontvansen be-
richten een witte Meroedes met kenteken SyriU verlaten 
met bestemming Europa.. Deze wagen zou wapens vervoeren die ver
borgen zijn in de bodem en in de brandstoftanks. 

Bericht ontvangen• dat op 2-5-1973 in de trein van Ba.sel Il88.r 
Brussel een paspoort is gestolen. Men aaht het niet uitgesloten 
dat daders Arabieren zijn. Het betreft United Nations retugee-
paspoort ~ten name van b 1922 te 
:Bobav-Polen, wonende te Stuttga.rt,fu:ktsla.nd. 

Uit twijfelaohtiee bron ia vernomen dat bij Arabische terroristen 
plamlen souden bestaan de IsraUlische ambassade in Den Haag aan 
te vallen. Het hiervoor aanwezige terroristen-commando zou wach
ten op een sein om aan te vallen.(zie volgende bericht) 

Berioht ontvangen dat een ve:rm. met terroristen in verbinding . 
staande Ai:a.bier genaamd; 

geb - van Libanese nationaliteit, 

houder pa.apoort (Brits) _.... afg te Aoora/Gba.na,op 13-5-73 
om 18.00 unr via Sohipho~oestel van Britiab Airwaya 
naar Engeland zou zijn vertrokken. (zie volgende bericht) 

De hiervoor eenoemde is in Engeland aangetroffen en gehoord 
~ verklaarde terroristische opdracht te hebben. HlJ vertelde dat 
een zekere 12 man bij elkaar te halen 
voor het plegen van aanslagen. zegt instructies te hebben 

~!ge1n va.n iemand"uit Tripo genaamds 

houder Libanees :paspoort - adres 

vorige mutatie) kan ook geschreven worden als 



DOSSIER DATUM 

17-5-1973 
15.45 uur 

21-5-1973 

23-5-1973 

24-~1973 

28-5-1973 
10.45 uur 

28-5-1973 

15e55 UUJ: 

BLAD: 2 

MAAND : MEI 1973 

OMSCHRIJVING 

Radiogram ontvangen uit Rome met volgende inhoud1 
"Hedenmorgen is in Mllaan een terroristische aanval gepleegd op 
het hoofdbureau van politie. ~n persoon werd gedood en velen 

Gearresteerd werd.1 
Venetie, houder van het Ita-

liaanse """'"''"'',..."'""' 
Daar bekend is 
gekomen waar hJj enige zou hebben verbleven wordt relatie 
niet Palestijnse terroristen niet uitgesloten geacht." 

El-Fa.tah in Syril zou kort geleden explosieve ladingen met een 
schokontsteking ontvangen hebben. Deze ladingen zijn sigaarvormig, 
oa. 15 om lang en 2 à 3 an dik. Ze zijn gekleurd a.ls sisaren.Zlj 
beva. tten grove hagel en ontploffen indien zij DA wegwerpen op hun 
punt vallen. Actieradius is plm 20 vierkante meter.Het projektiel 
is dodelijk op korte afstand. De terroristen zouden opdracht ge
kregen hebben de sigaren te gebruiken zodra ze moeilijkheden onder
vinden bij het uitvoeren van hun missies,zelfs indien ze hierbij 
zeLf om het leven zouden ko~en. 

Vernomen werd d&t Palestijnse terroristen op het ogenblik gebruik 
zouden maken van grote Chianti-flessen waarin explosieven ver
borgen zijn met een ontstekingsinrichting met zeer korte ontste
kingstijd. lle mandflessen zijn afgesloten met wassen pmppen waar
door een koord loopt dat het ontstekingsmetihanisme bedient. De 
bom-fleseen zouden bij zelfmoordaanvallen gebruikt gaan worden. 

I 

te 15.45 uw:. 

Zie mutatie dd 14-5-73 
Bericht ontvangen dat 
van Libanees 

Zie mutatie dd 23-5-1973. 

verhoor van de Fransani 
Parijs en 

die samen met hem in Isran 'in een 

gebru.ik kan maken 
afgegeven te Lapden op naam van 
Tripoli/Libanon in 1921. 

Van bomflessen is volgende beschrijving ontvangani 

Hoogte 46 om, bodemdiameter 20 cm, grootste diameter 25 am, tota.a.l 
gewicht 17 kg, gewicht explosieven 6 tot 1 kg. De nes is bedekt 
met dun bruin materiaal, en is dichtgemaakt met een zegel va.n 
rode ,lak lijkeD4 op de oorspronkelijke sluiting van Chianti-flessen, 
De fles staat in een bruin rieten mandje.Van de mond van de fles 
naar de bals loopt een rood lint met daaraan onder elkaar twee 
zegels en een strik. Onder de strik in het mandwerk bevindt zich 
een metalen ring met da.a.raan een rood koord dat het ontstekings
mechanisme bedient. Onder een röntgenappa.raat ziet men dat plm 
1/3 van de fles gevuld is met explosieven (T.N.T.) en 2/3 met 
~. . 
Tegen de wand van de nes ziet men in de T.N.T. een peervomig 
voorwerp, dat bestaat uit drie demolitieblokken welke elk 200 
gram wegen. Van die drie blokken is de middelste voorzien van een 
trekontsteker. In de explosieven bevinden zich stukken van een 
kristallen kroonluchter die als bomfragmenten dienst moeten doen. 

De mogelijkheid bestaat dat met behulp van deze bom-flessen zeif
moordaoties worden ondernomen om massamoorden op luchthavens te 
plegen. 



DOSStER 

VLK 360 

DATUM 

5-6-1973 
09.00 uur 

5-6-1973 
11.15 lD1r 

BLAD : 1 

MAAND : JUNI 1973 

OMSCHRIJVING 

Volgende inteZ"D&tionale 11L&Jldachtvestiginsen ontvangen m.b.t. 
tuigb>pe~~ I 

geb - Trentonju.s.A., 

Gebra.ikte op 23-6-1972 'Y'UlU'W&pena en uplosievan oa piloot van 
BoeiDg 727 te bedreisene liet iloastel 'V1oog WA llev Yo:k D8&1' 

Los ..blsele•• BQ dwong de pUoot terug te vliegen Daal: Bev Yo%'k. 
' lka.r laeeg hij $ 500.000 en 2 pal:aohutea in rn1l voor "t'rijla.ting 

van 93 :Passagie:t'S. liet vliegWig werd aanzienUjk beschadigd 
doordat een oogsetuise er met zUn auto op in reed. Mo Nally 
T.t'Oag en kreeg een ander vliegtuig en vertrok in de richting 
'!o:r:onto/Ca.ned&. HU sprong met een pamohute boven Indiana uit 
het toestel. Hij werd op 28-6-72 a.ansehouden en tot levensla.nse 
snangen.18atm1' veroordeeld. 

2. seb - Omaha/lJ.S.A.,Amerika.an-
se • . 
Op 6-7-1972 dwong ~ gewa.pe!ld met een .32 kaliber automatisch 
pistool de pUoot -van een Boeing 727 op weg van San Pranoisco 
D&&r Sacmmento, om naar San Diego en la ter naar Oakland te 
vliegen. In Ban Diego liet hij 50 -van de 5l passagiers "vrij in 
ruil voor $ 455·090 en een lJ8.1'8.ohute. lDJ hield de 5lste passa
gier als sijzelaar. IDJ werd aansehouden toen het toestel landde 
in Oakl B.Jld • 

3· pboren 1951 te Kob~ias/Libanon, Libanese natio· 
alias: 

Dese vromr werd op 28-5-72 op het vliegveld 
l'J.Uid.oino te ieme wegens illegaal bezit van vuurwapens. Hoewel 
se het vliegtuig naar ::Beil:\1.11 wUde nemen kon niet bewezen wor
den dat ze van plan waa het vliegtuig te kapen. Ze werd ver
oo:rd.eeld tot a maanden gevangenisstraf' wegens ill~gaal wapen-
bezit. · 

Zie mutatie 16-5-1973• 
:Bericht ontvansen dat 
u•f!;~·- al.:l.aaa 

ook reist onder het 

~boren 1935 ;te Derna, Libysch :paspoort num
op 25-2-7~, geldig tot 24-2-78. Als · 

6-6-1973 Zie mu.ta.ties dd 14, 16,17 en 28 mei 1973 en 5 juni 1973. · 
13.30 uur Onderstaand ia veergegeven een samen:va.ttin8 "Van de stand -van zaken 

zoals deze op 5-6-73 bekend was. 

Bij de Metropolitau Polioe te Londen kwam op 15-5-73 binnenlopen 
de Libanees~ ~b ~houder "Van een 
:Brits pe.spoo~/GhaDa~verlclaarde inlioh
tingen te laumen geven over terroristische aotivi~ou in 
Damascua samen met een zekere en een ~op-
dracht gekregen hebben om in Europa en. met DBJDe in Londen en 
Amsterdam, .fl.ats te huren en wapens te kopen. 
Er zouden zioh twee groepen terroristen (12 man) in deze flats 
~ houden om op het eerete signaal een actie te beginnen~ 
~zou op 13 mei 1973 in een hotel in Amsterdam oontaot ge .. 
... met een zekere zulks in opdracht van 



DOSSIER DATUM 

vervolg 

6-6-1973 

15.12 uur 

BLAD : 2 

MAAND : .nmi 1973 

- bleek te. zijn: e;eb 1932 te 
Ja:tfa, houder van een -Libanees paapoorl,houder van een postbus 
in Tripoli. • I 

Vastgesteld ver~ dat inderdaad op 13 mei in Nederland is 
seveest. Op di.ezelde vertrok hij veer per T.liegtuig naa.:r 
EIJ.galand. '!'vee dagen la "ier meldde ~ 11ioh dus in Londen bij de 
politie. · 
~ een kort verhoor heeft lli8Jl hem laten lopen. IDJ verd vel onder 
onopvallende observa.tie gehouden. Men hield hem veer aan toen 
~ samen met een man die htJ· bad ontmoet en die la ter 
bleek te zijn, ~d vilde verlaten. 
:Bekend ia dat~ de vertegenwoordiger van El à tah in Libye 
is. Ba een dag :sijn beiden uit Engeland uitgewezen. 

Vastgesteld verd dat~l in maart 1973 in Krasnapo1ski is 
geweest. Vandaar uit heet't hij telefonische oonta.cte~ 
het midden-oosten. verkl.aa.rde ook nog dat h\J-
had ontmoet in een restaurant in Den Haag nabij de Israelisohe 
ambassade. 
Middels een f'oto kon worden vastgesteld dat eerdergenoemde 

aan iemand die onder de naam: 
geb 1935 Derna, 

een visamaanvraag had ingediend. Deze 
mei 1973 visa voor Nederland. 

De indruk bestaat dat- geen toptiguur is. IDJ zal wel iets 
~ terrorist~sahe activiteiten geweten hebben maar zelf, geen 
beJ..angrijke ml ~bij gespeeld hebben. - moet als veel 
bel.a.ng:t?Jker ~orden aangemerkt., 

Biet uitseeloten wordt geaaht dat er twee groepen terroristen 
aotiet' zijn. Ve:r:moedelijk ~án in Londen en ~án in Amsterdam.Hoewel 
uit de verklaringen bleek dat de terroristen als in Eu.ropa. !!!ouden 
vachten op aotie is hierover geen zekerheid verkregen. 

:Bericht ontvangen dat een aantál Ambisobe terroristen (mannen en 
-nouwen) er onlangs in geslaagd is in !talie via kleine scheep
jes in kleine havens aan land ta komen met op het l'Jt wrborge:1;1 
pistolen en handgranaten. (met pleisters op het liobaam geplakt). 
De mogelijkheid bestaat dat ook in de rest van Europa in kleinere 
{maar ook grotere) havens ditze~de plaats vindt. 

In een aantal EUropese landen mijn de laatste tijd door zakenlie
den dreigbrieven ontvangen verzonden door "~ Palestins People's 
Fighting Fond", waarin met geweld wordt gedreigd indien geen 
!iDanoille bUdr.aee volgt op een Zwitserse bankrekening.Dit is 
de • cmdit Suisse te Genève. RekÊiningb.ouder sou zijn een 

geb- houder van een Libanees 
man zou Amsterdam wonen en daar over een post-

lrlUIUUlllllllètr besobikken. Wordt onderzocht. 

Omstreeks 10-4-1973 hebben terroristen met wapens en bommen een 
aanval gedaan op het huie van de Isra§Üsche ambassadeur te 
lJioosia/Cy'prwJ en op een El-Al vliegtuf8 op de luchthaven van 
Bïoosia.Naar aanleiding van de aanval op de ambassadeur zijn de 
volgende personen gearresteerd• 



DOSSIER DATUM 

vervolg 

13...6-197' 
10.15 UUl:' 

18-6-1973 

BLAD! ' 

MAAND : JUNI 1973 

OMSCHRIJVING 

1. houder van Sa.udi-Arabisah pa.spoort 
di.t paspoon is vemeld dat laij ondertnJser is. 
te ~.Is lid van The national Ax&b Youth 

Organisation for tbe libe%8tion of P.alestine. 

2. geb 1947 te Mu.soat, houder pu~poorl-
sul tanaa.t Oman, lid zelfde organisatie 

3. 89b 1943 Masca.t, houder JaSpoOrt-
van sultanaat Oman, eveneens lid selfde organisatie als 1 en 2 , 

Tien milmten late op deselfde dag vielen vfjt terroristen een 
El~ vlie~g aan door het hevig te besahieten.De politie kon 
na een vo.urgevecht de daders a&Dhouden.Het betref'ta 

2. 

····~ geb 1948 Riyadh,Saudi Arabisch p:u~poort 
•.::~o~~I:WI.Jó'\.U:J dat zijn echte naam zou sijna 

Saudi babiach pasj>Corl - geboren 
is ov.rleden aan zijn verwondingen. 

1947 Sadmh houder van Bas Al 

4.~b 1953 Al Ba.llil,Jordanie. 

geb 1948 Sadrah. houder van het Al Kba.imah
Verklaarde dat zijn echte naam isa 

:Bovenpnoemden zijn allen lid van The National Amb Youth organisa
tion f'or the liberation of Palestina. 

Zie mutatie 6-6-73 13.30 uur 

:Berioht ontvangen dat een terrorist genaamde 
~(of eind mei Bei.l.'tlt heeft varla-
~mming zou reizen in een groep van 4 à 6 
man. 
In de in het bezit van aangetroffen dooumett-
ten werd áén van de leden van een wor terroristische operaties 
bestemde groep aangeduid met inti tiaal A. Di ~kunnen 
zijn, omdat deze naam ook in een op ~vonden 
ach'esboek.Sit;ner.l.ement van lang 1.82 m, gewioht 
70 à 75 kg, bru.ine ose~tbru.ine huidakleur,pl.m 20 jaar oud, 
dma.gt; hippe. kleding.~ verd in april 197' reeds eerder 
sesisnaJ.eerd als VLI: onder nr 349 (sie mutatie dd 9-4-1973). 

:Berioht on~n dat in de doaumentatie,sevonden op de hiervoor 
bedoel~ tlllllllwerd aangetroffen de naama 

seb 1922 Derna/Libye. Deze zegt; ct+recteur te zjjn van Musa.ddag 
Trading Tripoli te. Libye. Hij ia houder van het Libysche paspoort 
..... &Eg op 15-3-73 te Bcghad/I.ibye.IDJ heeft een driemaands· 
V1sWii""'Vöor meerdt!r& reizen. Visum afgegeven op l5-5·l973.:Bevond 
siOb op 10-6-73 en 21-6-1973 ~ het Esaa-motorhotel te Amstèrdam. 



DOSSIER 

VLK 362 

DATUM 

20-6-1973 

22-6-1973 

29-6-1973 
10.00 uur 

29-6-1973 

BLAD : 4 

MAAND : JUNI 1973 

OMSCHRIJVING 

In ja.nuari 1973 weráen in Wenen en aan de Italiaans-Oostenrijkse 
grens' twee groepen Palestijnse terroristen, die in het bezit 
w.ren van 'Valse Israelisohe reispassen gearresteerd. 
Desa valse passen hebben de volgende 'VB.lsheidskelllll8rken: 
De IIWIIID8rs van alle "Valse passen begimlen met -
Het wapenschild "Van de staat Israel is wat omlijning bet:ref't bij 
de "Valse passen oveml even dik1 terwjJl bij de eohte passen de 
lijn aan de rechterkant duidelijk dikker is dan die a.an de linker
zijde. 
In de valse passen komen de oijf'ers van het paspoortnummer zowel 
aan de bovenzijde als aan de onderzijde buiten de lijnen van de 
gearceerde rechthoek; 
De valse reispassen bevatten aan de binnenzijde van de kaft vier 
gedrukte olausules zoals b~ zeer oude Israölische reispassen. 
Nieuwe reispassen bevatten vij! of' zes olausules. 
De maand van de da.tum van af'gifte wordt in eohte J:BSsen al~d 
voluit gesohrevenf in de valse waren ze a.fgekort. 
De letters van het voord "Tous les Pap" zijn opvallend veel 
kleine~ dan in de echte -pe.ssen. 
De schrijtwfjze van de geperforeerde oijfers 5 en de gedrukte 
cjJfers 3 verschilt a.ansienlijk met die in de echte reispassen. 
In een aantal gevallen bleek da.t het stempel van het ministerie 
van binnenlandse zaken verkeerd was vert.a.a.ld, n.l. "Ministère 
Interieur" i.p.v. "Millistère de l'Interieure" 

Informatie ontvangen dat zich V81'm0edelijk in ons land be,vindt 
of' binnenkort za.l arriveren, de Palestijn: 

geb- hottder Libanees ·paspoort -
op het v l iegveld Genève gearresteerd samen met 
wegens het in bezit hebben "Van een grote hoe

veelheid wapens en amnmn1tie . 
In 1972 za. t hij met deze U' de - in het Luf'thansa.vliegtuig 
dat op 29-10-1972 gekaapt werd ter 'Vrijlating van de "drie 
Mrlnohense moordenaars". Niet uitgesloten wordt geacht dat 
A:mbisoh.e terroristen aan aanslag hebben gepland. 

Beri'oht ontvangen dat de volgende Syriära ve:rm. deel uitms.ken 
van terroristische organisatie' 1. ,==-=~ geb 19'7 Aleppo, h~isoh I Heef't Benelux-viBmll nr _....af' ge gever 

,." ... ~ ...... "" voor 3 maanden. 

2. 1933 Aleppo, houlie~isoh JS.S• 
Heeft Beneluxvisumtlllllllllll'afg.l;-6-7~ 

maanden. 

Betrokkenen zijn reeds in :Belgie of Nederland aanwezig.~ zeggen 
broers te zijn. Er is reden om aan te nemen dat z~ identiek zijn 
aan: 

1. 



DOSSIER DATUM 

VLK 364 vervolg 

V1K 365 ;o-6-1973-

Repro .17 3/9 9G 

BLAD: 5 
MAAND : JUliii 1973 

OMSCHRIJVING 

2. geboren 1942 te Sur-Ba.hilr/JoJ:danie. 

De aandacht wordt gevestigd opa 

geboren Bm Ohouada/ Alprije, die 

deel uitmaakt van de Zwarte ~ptem:ber Ore,anisatie.Hij wordt tevenst 
als verdachte beschouwd van diverse tel:'1'8U:taoties, vaa1'9nder 
de aanslag op een gascompressorstation te Ommen op 5-2-1972, 
een explosievell8&l1Slag op een rai"i'illaderij te Triäst,Italie op 
4-8-1972 en de moord op een Sy:J:isahe journalist gepleegd op 
13-ll-1972 te Parijs. 
De Italiaanse autoriteiten zullen b~ aantl.'81'1'en overwegen om 
uitlevering te V1'8.pn. 

-ooo-· 


