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In verband met de Joodse feestdagen wordt verzocht speciale aandacht te schenken aan 

Joodse instellingen en personen die, zoals bekend, de laatate tijd doelwit zijn van Palestijnse 

en andere terroristische groeperingen. 

Tevens wordt verzocht speciale aandacht te schenken un inreizenden uit het Midden.Oosten. 

In verband hiermee wordt het onderstaande onderdeundacht se bracht. 

In gevallen dat bijzonderheden worden waargenomen gelieve contact op te nemen met de 

Bijzondere Zaken Centrale van de CRI, telefoon 070-76 98 82 

(buiten kantooruren 070-76 98 88). 
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Op 1-9-1982 werd te Bern een Palestijn aangehouden die in het bezit was van het paspoort van de 
Verenigde Arabische Emiraten, nummer A 129647, afgegeven op 9-5-1981 te Sharjah, gesteld op naam van 

Betrokkene die in. hechtenis werd genomen verklaarde te zijn genaamd 
, beroep handelaar en domicilie te hebben in Basrah (Irak). 

Bij zijn aanhouding was hij in het bezit van a) een handkoffer van buigzaam synthetisch leer, afmetingen 
65 x 41 x 17,5 cm., kleur lichtbruin, merk CV.-VALIGERlA, van Italiaans fabrikaat, voorzien van twee riemen 
met patentsluiting (zie bijlage 1 ); en b) een schoudertas van de afmetingen 38 x 17,5 x 30 cm, vervaardigd 
van synthetisch.leer, kleur beige, merk CONCORD, van Koreaanse makelij (zie bijlage]). 
De koffer en de tas blijken enkel bestemd te zijn voor het vervoer van explosieven (zie bijlage 2. 3 en 4). 

Ad a en b. 
Onder de voering van de koffer waren bladen geplastificeerde NITROPENTA ter dikte van ongeveer 5 mm 
ingebracht, terwijl in de tas een zelfde blad van hel explosief was ingebracht en tevens een elektronische 
ontstekingsinrichting die, vluchtig bekeken, een elektrisch slaghoedje bevatte. 
Het totaalgewicht van de bladen explosieven bedroeg 2,7 kilogram. 

verklaarde enkele maanden geleden te Bagdad te zijn gerecruteerd door de 'Oraanisatie van de ISde Mei' 
voor het vervoeren van explosieven naar het buitenland. De recrutering vond plaats door tussenkomst van de 
tolk die hem met repressailles dreigde ingeval hij zou weigeren. 
Voor wat betreft de organisatie vertelde hem dat deze de bomaanslag op het Mount Royal hotel 
te Londen op 17-1-1980 had gepleegd.(Zie JBT 80-04 /1 Btl onder 4.) 
Voor zijn vertrek uit Irak, dat op het laatste moment werd gerealiseerd had hem opdracht gegeven zich 
naar Genève te begeven. De bladen explosieven van de koffer en de tas moest hij in een matras verstoppen op 
een kamer van een beroemd hotel in die plaats waarvan de eigenaar een zeer vermogend Joodse staatsburger is. 
De explosie zou 24 uren na het verstoppen van de explosieven in de matras moeten plaatsvinden. 
Tevens werd hem een tiental handkoffers van dezelfde omvang maar van verschillende kleur getoond waarbij 
werd verteld dat deze eveneens bestemd waren voor het plegen van dergelijke aanslagen. 
Volgens was op dezelfde dag als hij, de 8e augustus 1982, een tweede persoon eveneens in het bezit van 
een handkoffer, uit Bagdad met onbekende bestemming vertrokken. Hij kon evenwel geen aanwijzingen geven 
omtrent de door hen beoogde doelwitten. 

is van mening dat zij zullen pogen om Israëlische of Amerikaanse objecten aan te vallen. 
Voor wat betreft de koffers die aan zijn getoond wordt opgemerkt dat deze met leer zijn overtrokken en 
verschillend van kleur zijn. Zij zijn voorzien van een Italiaanse label met de aanduiding 'V ALIGERIA'. 
De zijden van de koffer zijn versterkt met een plaat van 18 x 29 cm en een breedte van I> inch, en weegt 
2,3 kilogram. 
De gebruikte 'plaat' is vervaardigd van geplastificeerde explosieven en ziet er uit als een 'versterkingsplaat' 
van de koffer. De hiervoor aangewende. explosief is van het type PTEN en kan niet worden opgespoord door 
instrumenten of honden doordat de reuk. van de explosieven overeenkomst vertoont met de reuk van 
'cacaoboter'. 
Deze explosieven zijn middels een in de handel verkrijgbaar elektrisch systeem geactiveerd ('her systeem wordt 
geacttJ•eerd d.m.v. een opnieuw geladen acc!i'J. 

De koffers met explosieven zouden op de volgende wijze !runnen worden gebruikt: 

a. het zenden van een koffer of tas in onvergezelde bagage; 
b. het zenden van een koffer of tas met een passagier of bezoeker; 
c. het plaatsen van een koffe.r of tas door een passagier of bezoeker; 
d. het plaatsen van een koffer of tas naast een bewaakte installatie op een plaats waar mensen zich 

concentreren: 
e. het plaatsen van een koffer of tas in de nabijheid van op een punt samengebrachte Israëlische bagage; 
f. het plaatsen van een koffer of tas tussen Isrdëlische bagage; en 
g. het plaatsen van een koffer of (akte)tas naast de woningen van officiële Israëlische vertegenwoordigers. 

Dossier: 27.0/44.4 
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BIJLAGE 3 

SC!l OU.IJERTAS, BEIGE KU!iSTW:::::R, ~IERK 

CONCORD, G~KT iN KOREA. 
DONKEHBRUINE TRZKSLUITINGE.~. 

DE BODEM VAN' DE T)IS IS GEVULlJ t.BT IN TOTAAL 
400 GRAM r'OL'IESPRINGSTOF. 
D.II.ARIN IS El>N .i!.Ll>CTR\l!IISCHE TIJDSONTSTE
KINGSIYSTALLATIZ AANCEBRÀCHT. 

'UITWENDIG IS DAAR "NIETS VAN TE ZIEN. 

IN 
lCU!JSTS~OF INCgE~D .. 

L~. ::·>~~;·:,:.;_·.:~ STEK~ilDOOS !·:~~INGEZET WIT 
~~~. ·· . KUliST~TOF·-sTIFT 

'------------FOtiESPRINGSTCF 

TW<JE 1 ,5 VOLT lUCRO-BJST:o;RIJEN IH 
S.C:RIE Gl!:!;CHAKELDj IN ~>.E t.o;NGTZ ZIJl/ 
DEZJ,; TEZA~l:ç;ll Gi:;LIJMD, !fJ;T ZWART 
KUNSTSTOJ.iiKL!:EFBANll CMWIY.!CELlJ. IN DE 
;),i:; LJ:;NGT;> EXTRA O:f:WIKKELD ~iET BRUIN 
DR.AAD. 

H~T SCHERP STELL!!:N VaN HET APPAHAAT: 

A. Bi.TTERIJ AANSTEKEli 
B. WITTE KUNSTSTO:t'STIFT UIT DE S'J.'EKKERDOOS· 

Tl!EKKE!i'. 
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lUJU.GE 1 

KUNSTLEDEREN REISKOF'FER, LICHTBRUIN, (FA.'BRIEKS)MERK CV-VALIGERU. 

ICUBSTLEDERE)l SCHOUDERTAS, BEIGE 1 MERK COHCORD. 
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BIJLAGE 2 

REISKOFFE& VERVAARDIGD VAN ZACHT 
KUNSTLEER 1 LICHTBRt!IN., MERK CV
VALIGER IA 1 GEMAAl"!' IN !TALIE. 
2 GESPSWITINGEN, DONKER:BftUINE 
TREKSLUITING. 

:BODEM EN ZIJWANDEN ONDER.DE 
VOERING IS ME'!'"· FOLIESPRINGSTOF 
INGELEGD; TOTAALGEWICHT 2 13 KG. 

UITWENDIG IS BET ONZICHTBAAR. 

FOLIESPRINGSTOF, BEIGE, VAN 
VERSCHILLE}JDE DIKTE, Gb'MIDDELD 
CIRCA 5 M.M. 
BENEDEN EN :BOVEN MET GAAS VER
ST~RKT. HOOFDBESTANDDEEL HITRO
PENTA. 

KOFFERVOERING, LICHT:BEIGE MET 
DONKERBRUINE OPDRUK, CHEMIE-VEZEL 
- GEMENGD WEEFSEL. 
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