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Si tua t i e/Verwachtingen -,_v
a. Spionage

(l) Huidige toestand;
Ondanks herhaalde mededelingen in vorige Cintsums ;
wederom gebleken dat funktionarissen van het
Ministerie van Defensie en de Koninklijke LandmacM

. herhaaldelijk kontakten leggen met vertegenwoordige
uit Oost-Europa zónder MID/KL-B hiervan in kennis i
stellen.
Alhoewel het in sommige gevallen, met name op
beleidsniveau, noodzakelijk is de juiste informatie
te verwerven blijft voorzichtigheid geboden.
De Oosteuropese vertegenwoordigingen hier te lande
houden zich nog immer bezig met in lichtingenaktivi-
teiten. Hiertoe wordt veelal gebruik gemaakt van ee
(diplomatieke) dekmantel.
Onlangs is uit operationele bron gebleken dat een
Oosteuropese in lichtingenfunktionaris in Nederland
gebruik maakte van zogenaamde "onbewuste agenten".
Dit zijn Nederlanders die onder diplomatieke
dekmantel benaderd worden met verzoeken om informa-
tie, welke door hen dan ook, geheel te goeder trouw
wordt verstrekt. In dit geval waren overigens geen
defensiebelangen in het geding.

(2) Verwachtingen :
Alle politieke ontwikkelingen in Oost-Europ.a zullen
zeker in de nabije toekomst leiden tot veelvuldige
kontakten tussen Oost en West. Ook het Ministerie v
Defensie kan hier binnenkort mee te maken krijgen.
Dat kontakten zullen bijdragen tot een wederzijds
begrip en verbeterde verhoudingen zal duidelijk mag
zijn .
Onomstotelijk staat echter vast dat Oosteuropese
inlichtingen- en veiligheidsdiensten in Nederland
informatie vergaren ten behoeve van het eigen land.
Ook staat vast dat Defensie zich nog immer in de
belangstelling van deze diensten mag verheugen.



b. Subversie
(l) Huidige toestand:

-een organisatie, die zich Aktiegroep Geen Oorlog
Golf noemt, heeft gedreigd met sabotages aan
spoorwegtrajekten in Brabant. In een brief aan een
plaatselijk dagblad cJb 06 december stelde de groep
een ultimatum dat op 07 december afliep. Voorzover
politie heeft kunnen nagaan zijn de aangekondigde
sabotage-akties niet doorgegaan.
-op 07 december is door een achttal personen op
vreedzame wijze gedemonstreerd bij Melchemie te
Arnhem. De demonstratie was aangekondigd door de
plaatselijke afdeling van het Komitee Anti Golf
Oorlog. ,-
—op 07 december hebben ± 25 personen gehoor gegeven
aan een oproep van de anti-geweldgroep "No Pasaran"
te Zwolle om op vreedzame wijze te demonstreren bij
het NS-station te Zwolle tegen de inzet van de
Nederlandse Spoorwegen bij het vervoer van militair
materieel.
— op 08 december waren ± 50 personen betrokken bij
een door het Leids- en Haags Vredes Platform
georganiseerde picket-line bij de marinevliegbasis
Valkenburg. Er weidden wat spandoeken meegevoerd en
door twee personen werd een petitie overhandigd aan
de basiscommandant.
- op 09 december was er door het komitee "Geen Oorlc
in de Golf" te Rotterdam opgeroepen zich te verzame-
len bij het station Rotterdam-Alexanderpolder om
vandaar in een demonstratieve optocht zich te begeve
naar het MTMC. Waarschijnlijk door het gure weer is
de groep, die uit niet meer dan 16 personen bestond,
niet verder gekomen dan een overdekt winkelcentrum i
de buurt.

(2) Verwachtingen :
- de noordelijke afdeling van het Komitee Anti Golf
Oorlog heeft voor 13 december a.s, in Groningen een
fakkel optocht georganiseerd tegen de munitietranspor
ten door Drenthe en Groningen. De verwachting is dat
er niet meer dan enkele tientallen personen -aan de
tocht zullen deelnemen en het geheel een vreedzaam
verloop zal hebben.
-voor 15 december a.s. is een landelijke demonstrati
aangekondigd te Amsterdam gericht op de politiek
onder het motto "Geen Nederlandse deelname aan
oorlogsgeweld, haal de oorlogsschepen terug". De
oproep wordt ondersteund door diverse politieke- en
vredesorganisati.es. De verwachting ï ̂  <~iaf R • ̂  ̂  PF>n

vreedzaam verloop zal hebben en dat er enige
honderden personen aan zullen deeLnemen.

c. Sabotage
(l} Huidige toestand;

ondanks een dreiging van de Aktiegroep Geen Oorlog
Golf tot het plegen van sabotages aan spoorweg trajeU
ten hebben zich in de afgelopen periode geen
sabotage-akties voorgedaan.



(2) Verwachtingen :
alhoewel het plegen van sabotage door Nederlandse
anti-militaristen niet gebruikelijk is moet, gezien
het gebeurde op 03 december 1990 , de dreiging op 06
december 1990 tot het plegen van en de oproep, die
gepubliceerd is in de MM, rekening gehouden worden
met mogelijke vervol gakties.

Terrorisme
1l) Huidige toestand:

• ~-' ~""- '~~ "" -m—-J-ii. - - -- ._..._ ^

geen bijzonderheden
(2) Verwachtingen :

PIRA-terrorisme: de dreiging tegen britse (militaire)
belangen in W-Europa blijft onverminderd hoog.
Golfcrisis: geen bijzonderheden.

2. Conclusies en aanbevelingen
a. Spionage : ^*-

teneindé MID/KL-S in staat te stellen hun taak uit te
voeren, wordt het wenselijk geacht melding te maken
van kontakten met Oosteuropeanen.
MID/KL-B zal dan, waar mogelijk, informeren omtrent
het kontakt en de daaraan gerelateerde veiligheidsri-
sico ' s.

b. Subversie :
geen bijzonderheden

c . Sabotage :
het is mogelijk dat Ŝn de naaste toekomst meerdere
lichte sabotage-akties zullen kunnen worden uitge-
voerd alhoewel deze aktievorm niet gebruikelijk is in
anti-militaristisch Nederland. Vooralsnog wordt
verwacht dat deze akties zich met name zullen
richten op NS-infrastruktuur waardoor mogelijk
verstoringen zullen kunnen plaatsvinden in het
spoorwegvervoer.

d. Terrorisme •
er wordt aanbevolen om een strikte controle uit te
oefenen op identiteitskaarten en toegangsbewijzen met
name die objekten die betrokken zijn nij de operatie
Deforger.
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