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INHOUD:
de activiteiten rond de aanhouding van GIA-activisten in Brussel
op 5 maart 1998.

de BVD waarschuwt voor ongewenste identificatie van telefoonnummers.

geeft een inschatting van de situatie in Noord-Ierland (eind april 1998) en
waarschuwt voor ongegrond optimisme.
belicht de achtergronden rond de dood van Hamas-'bommenmaker' Sharif
en waarschuwt voor een eventuele verhoogde wereldwijde dreiging.

Overtollig Defensie-materiaal mag niet worden verkocht.

Het lijkt er de laatste maanden sterk op dat het dierenactivisme aan invloed wint, zowel bij
radicaal-links als extreem-rechts.
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Arrestatie van GIA-activisten in Brussel (maart 1998)
Inleiding
In vrijwel alle West-Europese landen verrichten veiligheidsdiensten onderzoek naar personen
die banden hebben met de extremistische Algerijnse Groupe Islamique Arm (GIA). Daarbij
gaat het niet alleen om Algerijnen maar ook om radicale Marokkanen, Egyptenaren of
Tunesiers die als asielzoekers of illegaal in West-Europa verblijven. Deze radicale moslims
maken vaak deel uit van internationaal opererende netwerken, die steun verlenen aan de GIA
door het verzamelen en transporteren van wapens of door het beschikbaar stellen van (valse)
documenten. Ook is vastgesteld dat zij logistieke steun verlenen aan uitgeweken Algerijnse
extremisten.
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De Beveiligingsambtenaar (BVA)
Nummerweergave/gebmiken van GSM.
Vanaf 15 april 1998 is er een nieuwe service van telecom-aanbieders actief: de
mimmerweergave
De nummerweergave kan voor operationele medewerkers vervelend zijn, met name bij
gesprekken met informanten/agenten.
Als de nummer-weergave-service wordt geactiveerd door de beller en als de gebelde hetzelfde
heeft gedaan, verschijnt het nummer van de beller op de display van de gebelde. Dit systeem
werkt voor communicatie tussen GSM's en ook voor communicatie tussen ISDNaansluitingen of tussen GSM en ISDN aansluitingen. Later dit jaar zal de service ook gaan
gelden voor andere (analoge) aansluitingen. Hierover zullen alle klanten van de PTT
binnenkort via een bijsluiter bij de rekening worden geïnformeerd.
Normaal gesproken behoeft deze ontwikkeling geen probleem te zijn. Als het goed is, is de
nummerweergave namelijk niet actief. Je moet een handeling verrichten om dat te veranderen.
Om er zeker van te zijn dat de nummerweergave niet actief is, kan worden gebeld met
nummer 313. Daar wordt direct gemeld of de nummerweergave 'actief is en wordt bovendien
precies verteld wat te doen om de service te activeren dan wel te beëindigen.
Waarschuwing: Als de weergave wordt aangezet (er zijn altijd mensen die het willen
uitproberen) blijft die minimaal 24 uur geactiveerd.
Alle GSM-gebruikers wordt geadviseerd van tijd tot tijd nummer 313 bellen, om er zeker van
te zijn dat de nummerweergave uitstaat

Indien u het gewenst vindt deze mededeling ook aan collega 's buiten de RID te laten lezen,
kopieert u dan deze bladzijde 'zonder kop en staart'.
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Stand van zaken Noord-Ierland
Vrijdag 10 april 1998 was in meer dan een opzicht een Goede Vrijdag
In Noord-Ierland werd een eerste aanzet gegeven tot een mogelijke vrede met de
ondertekening van een akkoord tussen enerzijds loyalisten/unionisten - voor het gemak vaak
aangeduid als protestanten - en anderzijds nationalisten/republikeinen - de katholieken.
Hierbij wordt aangetekend dat de zaak ingewikkelder ligt omdat een deel van de katholieken,
de republikeinse Sinn Fein en haar gewapende makkers van de Provisional IRA, het geen
religieuze kwestie vinden maar een koloniale: de Britse bezetter moet verdwijnen met
medeneming van zijn in Noord-Ierland geplaatste wetshandhavers, de RUC.
Op 22 mei 1998 zal de bevolking van Noord-Ierland alsmede die van de Ierse Republiek zich
uitspreken over het akkoord, dat onder meer de instelling van een Noord-Iers Parlement, de
Assemblee, inhoudt. Tevens komt er een Noord-Zuid Raad die grensoverschrijdende zaken als
toerisme, transport en de relatie met de EU behandelt. Het referendum is ook voor de
bevolking van de Ierse Republiek van belang, aangezien zij akkoord moet gaan met het
schrappen van de aanspraak die in hun grondwet op Noord-Ierland wordt gemaakt. Het grote
pijnpunt is waarschijnlijk hoe er straks wordt omgegaan met zaken als de vrijlating van de
gevangenen en vooral met de ontwapening van de diverse terreurgroeperingen.
Inmiddels heeft de grootste unionistische partij, de UUP van David Trimble, zich
uitgesproken voor goedkeuring van het akkoord. Andere loyalisten als de DUP van dominee
Paisley en de invloedrijke Orange Order hebben zich tegen het akkoord gekeerd. Sinn Fein
heeft zich voorzichtig positief uitgesproken over het bereikte akkoord, maar de uiteindelijke
goedkeuring is tot nader order opgeschort.
De vrees bestaat dat de diverse tegenstanders van het akkoord de weken voor het referendum
van 22 mei zullen aangrijpen om met aanslagen de publieke opinie te beïnvloeden. De
republikeinse INLA, 32CSC (Thirty two Counties Sovereignty Committee) en CIRA
(Continuity IRA), en de loyalistische UFF, UVF en vooral LVF zullen hun dreigementen
mogelijk waar maken. In ieder geval zijn er sinds de ondertekening al weer twee katholieken
doodgeschoten. Laten we hopen dat "l 'histoire ne se repete pas" want eind 1973 was er een
vergelijkbare situatie toen protestanten en katholieken het Sunningdale Akkoord hadden
ondertekend, dat een zeer sterke overeenkomst vertoont met het huidige akkoord. Het hield
slechts enkele maanden stand, zoals we in het boek 'Provos' van Peter Taylor kunnen lezen.
Het einde van dit akkoord werd ingeluid met twee autobomaanslagen in Dublin en Monaghan.
De loyalistische daders zorgden direct voor 27 doden en ruim honderd gewonden en indirect
voor een opblazen van het akkoord. Het zal duidelijk zijn dat nu, een kwart eeuw later, scepsis
voorlopig overheerst in de Noord-Ierse straten.
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Machtsstrijd binnen Harnas
Een machtsstrijd binnen de militaire vleugel van de Palestijnse islamitische verzetsbeweging
Harnas (Izz Al Din Al-Qassam) heeft geleid tot de moord op een der militaire leiders,
Muhideen Sharif.
De 32-jarige Sharif, bijgenaamd 'de bommenmaker', werd op 29 maart 1998 dood
aangetroffen naast zijn opgeblazen auto in een garage in Ramallah. In eerste instantie dacht
men aan een 'bedrijfsongeval'; Sharif zou zichzelf bij het vervaardigen van een bom
opgeblazen hebben. Latere sectie wees uit dat Sharif al was doodgeschoten voordat zijn auto
explodeerde.
Harnas beschuldigde direct Israël van de moord (Sharif stond hoog op de Israëlische lijst van
gezochte terroristen), en liet een verklaring uitgaan, waarin gedreigd werd met wereld-wijde
aanslagen op Israëlische c.q. joodse doelen. Alle moslims in de wereld werden opgeroepen om
gevolg te geven aan deze oproep. De verklaring werd gestuurd naar het Reuter-persbureau in
Jeruzalem. Israël ontkende bij monde van premier Netanyahu iedere betrokkenheid bij deze
aanslag.
Sharif werd beschouwd als de opvolger van Hamas-bommenmaker Yebiya Ayyache,
bijgenaamd 'the engineer'. Ayyache werd in 1996 gedood (waarschijnlijk door de Mossad)
toen zijn mobiele telefoon op afstand tot ontploffing werd gebracht. Harnas reageerde toen
met een serie bloedige zelfmoordaanslagen in Israël, die aan vijftig personen het leven kostte.
Sharif wordt gezien als de architect van deze aanslagenreeks.
Het is niet de eerste keer dat Harnas dreigt met aanslagen buiten het conflictgebied. In
september 1997 na de mislukte (MOSSAD) aanslag op Hamas-leider Khaled Mishal in

Jordanië, liet Harnas een soortgelijke verklaring uitgaan. Na een 'deal' met Israël (vrijlating
van diverse Hamas-gevangenen, waaronder Hamas-leider Sjeich Yassin) werden deze
dreigementen niet omgezet in daden.
Tot nu toe heeft Harnas (nog) geen aanslagen buiten het conflictgebied gepleegd.
Met de arrestatie vorige week van de broer van een andere militaire Hamas-leider, Imad
Awadallah, die de aanslag op Sharif inmiddels ook bekend heeft, lijkt het toch om een interne
Hamas-afrekening te gaan en is de druk weer enigszins van de ketel (overigens beschuldigt
Harnas Israël nog steeds van betrokkenheid).

De situatie in Nederland
Onderzoeken hebben geleerd dat Harnas als organisatie geen structuur heeft in Nederland. Het
aantal leden is beperkt tot een klein tiental, dat zich voornamelijk manifesteert rond het AL
AQSA-kantoor in Rotterdam. AL AQSA is een aan Harnas gelieerde charitatieve organisatie,
die zich voornamelijk bezighoudt met 'fundraising' en propaganda-activiteiten voor de
Palestijnse zaak.
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De dump- en schroothandel in Nederiand
De Nederlandse regering acht het ongewenst dat overtollig Defensie-materieel in spanningsen oorlogsgebieden terecht komt. Om die reden heeft de overheid de lucratieve verkoop van
militaire jeeps en vrachtwagens aan particulieren stopgezet. Inmiddels staan ruim duizend
van deze vierwielaangedreven voertuigen ongebruikt op de opslagplaats van de 'Dienst der
Domeinen' in Soesterberg.
Het kabinet besloot in februari 1997 de verkoop van overtollig militair materieel op te
schorten, nadat de douane in Vlissingen had verhinderd dat de Nederlandse dumphandelaren
honderdvijftig legervoertuigen naar Zaïre wilden verschepen. Deze
handelaren hadden het materieel via een openbare inschrijving van 'Domeinen' gekocht en
wilden dit aan Zaïre doorverkopen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde dat,
hoewel het hier niet-strategische goederen betrof en geen bijzondere exportvergunning was
vereist, de jeeps en vrachtwagens toch ingezet konden worden bij oorlogshandelingen. Om
deze reden werd deze deal als ongewenst gekwalificeerd. Daarnaast wilde Nederland als
voorzitter van de Europese Unie het goede voorbeeld geven.
Indien de verkoop via 'Domeinen' wordt hervat, zal de desbetreffende koper een contract
moeten ondertekenen, waarin staat dat de gekochte militaire goederen niet aan derden in
spanningsgebieden mogen worden verkocht.
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Hedendaags en toekomstig dierenactivisme: beestachtig goed?
Inleiding
In het activisme van zowel linker- als rechterzijde worden de activisten ondersteund door
mensen die op de achtergrond actief zijn met adviseren en met het mogelijk maken en
aansturen van de diverse activiteiten. Sommigen steken daarnaast metterdaad de handen uit de
mouwen maar er is een categorie die zich daarvan afzijdig houdt. Bedoelde personen zullen
dan ook bijna nooit terechtgewezen kunnen worden, omdat zij ervoor zorgen buiten schot te
blijven. Het risico wordt gedragen door de - vaak jeugdige - strijders aan het front. Om in de
stijl van het nu volgende onderwerp te blijven: het actie-vee wordt slachtvee.
Van PeTA naar DBF?
Een dergelijk adviseurschap zien we ook in het dierenactivisme. Op de achtergrond is er altijd
wel iemand die de actievoerders geestelijk ondersteunt of in ieder geval beïnvloedt, hen
faciliteiten verschaft en hun acties achterafin de media goedpraat. Ondertussen zorgt hij/zij er
dan wel voor zich gedekt te houden. Een goed voorbeeld is hier Geoffrey Deckers, de
'directeur' van PeTA, de People for the Ethica! Treatment of Animals. Dit heerschap
verleende in 1995 en 1996 zeer waarschijnlijk niet alleen geestelijke ondersteuning maar ook
hand- en spandiensten in de vorm van faciliteiten aan de twee daders van het Right Animal
Treatment / Animal Justice Front, die hun activiteiten moesten bekopen met lange
gevangenisstraffen.
Op dit moment is Deckers overigens zelf slachtoffer en wel van het feit dat PeTA een
Amerikaanse instelling is. Dierenactivisme, ja natuurlijk, maar je moet dan wel winst maken.
PeTA-Nederland kan zich niet voldoende bedruipen en daarom moet het van de Amerikaanse
moederorganisatie ophouden te bestaan. Mocht dit een feit worden, dan kan een mogelijke
terugkeer van het vooral in de tweede helft van de jaren tachtig zeer drukke DBF, het
Dierenbevrijdingsfront waarin Deckers toen zelf nog actief was, verwacht worden.
De rol van Eurodusnie
Het Leidse Eurodusnie, een samenraapsel van resterende ideologisch bevlogen linkse
activisten op gebied van het verzet tegen de Europese Eenwording, het asiel- en
vreemdelingenbeleid, de repressie maar ook milieu-aantasting en dierenleed, organiseerde van
9 tot 16 april de zogenaamde 'Animal Rights Gathering". Deze week was verdeeld in
workshops en feitelijke acties. Zo werd er ingegaan op zaken als jachtsabotage, bontindustrie
en dierenrechten in Europa maar ook kon er (nader) kennis worden gemaakt met het Britse
Animal Liberation Front (ALF) en het ook in Nederland actieve Earth Liberation Front (ELF).
De week werd opgevrolijkt met directe acties in het kader van dierenleedbestrijding.
Zo'n tachtig activisten bestormden in Leiden de McDonalds-vestiging aan, inderdaad, de
Beestenmarkt Niet vanwege het innen van een hamburgeraanbieding maar om de tafels van
de aanwezige clientèle, gemiddeld niet veel jonger dan de activisten, schoon te vegen.

BVD-Nieuwsbrief 98-4 / 2324791-ÓA

Elders in Leiden werd een meer ludieke actie uitgevoerd bij een vaste klant, GenePharming.
Deze keer bleef stier Herman buiten schot want de actie was gericht op de onlangs in het
nieuws geweest zijnde kloonkalfjes (geen familie). Feitelijk betrof het een overbodige actie
want GenePharming heeft zijn activiteiten inzake kloneren van overheidswege moeten
stopzetten.
Een derde en meer aansprekende actie vanwege de aanwezigheid van de ME vond in Rijswijk
plaats. Circa zeventig demonstranten verzamelden zich daar bij het Bio Primate Research
Centre, op het terrein van TNO, waar dierproeven worden verricht. De actie liep uit de hand
toen de Hermandad werd bespuugd door de woedende menigte. De schade bleef overigens
beperkt tot een omgeduwd stuk hek.
Een coalitie van linkse én rechtse dierenvrienden, ofwel: de achilleshiel van Enrodusnie
Eurodusnie is op dit moment feitelijk de enige plek waar ultralinkse activisten terechtkunnen
met hun sores. Vanuit hun gekraakte onderkomen aan de Leidse Boerhaavelaan - en onder
auspiciën van het aldaar aan de Koppenhinksteeg gelegen politieke infocentrum Invalshoek organiseren de activisten manifestaties in het kader van het MAI, de Europese Eenwording,
asielbeleid (als Fabel van de Illegaal) en sinds april dus ook op gebied van dierenactivisme.
Met dit laatste heeft men zich ongewild in hoge mate verrekend. Wat is het geval: men heeft
niet alleen linkse dierenactivisten binnengehaald maar ook die van de overzijde van het
politieke spectrum. Dit bleek op 18 april uit een interview 'm Trouw met een 22-jarige, een 19jarige, twee 18-jarige en twee 16-jarige deelnemers.
De titel van het interview geeft het hoog-veganistische gehalte van de bijeenkomst weer: 'De
nieuwe generatie actievoerders loopt op gympen'. Verder wordt duidelijk dat een deel van de
dierenactivisten 'straight edge" is. Dit is een nogal rechts aandoende subcultuur met een eigen
hardcore 'muziek'stroming, die verder wordt gekenmerkt door zaken als anti-abortus, geen
drugs, drank en vlees maar bijvoorbeeld ook geen sex voor het huwelijk.
Met deze door Eurodusnie tot stand gebrachte gelegenheidscoalitie van ultra-links en extreemrechts zijn de Leidse activisten vreemd bezig. Dit zou weer kunnen leiden tot een discussie in
de activistenbladen. Vergelijk hiermee de commotie die enkele jaren geleden ontstond, toen
een deel van de radicaal-linkse dierenactivisten zich achter Peter Singer schaarde. Deze
dierenvriend is de uitvinder van de term''non-persons'', waarmee hij zekere categorieën
gehandicapten aanduidt: "Mensen die door een ongeluk, ziekte of ouderdom geen waarde
meer hebben". De door een deel van de dierenactivisten op handen gedragen Singer heeft wel
een oplossing voor de 'non-persons': ze kunnen wat hem betreft gedood worden.

'De eerste bekladdings- en vernielingsacties onder de noemer 'straight edge' zagen we in
het werkgebied van RID-Brabant-Noord, uitgevoerd door inderdaad zich op gympen verplaatsende tieners.
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N.B. Een ongewild tragi-komische noot in deze links-rechts samenwerking speelt de Leidse
activist
_
, die in april 1997 nader inging op het ook door radicaal-links
ontdekte verschijnsel 'immediatisme'2. Hij zegt hierover:
"Het is een nihilistische en ronduit rechtse ideologie. Het verdient dan ook absoluut geen plek

in anarchistische en radicaal-linkse kringen maar zou juist van daaruit bestreden moeten
worden. Het enthousiasme en de kritiekloosheid waarmee het immediatisme in deze kringen
ontvangen wordt, laat duidelijk zien hoe de verrechtsing ook daar keihard toeslaat"'.
U histoire se repète en zij keert zich nu rechtstreeks tegen de radicaal-linkse Merijn zelf, die
bij de genoemde 'gathering' door het samenbrengen van de diverse actievoerders - ongewild actief heeft meegewerkt aan de verrechtsing van het hedendaagse dierenactivisme. De
discrediteur heeft zich derhalve zelf gediscrediteerd.

Het lijkt er de laatste maanden sterk op dat het dierenactivisme aan invloed wint, zowel bij
radicaal-links als extreem-rechts. Het blijft moeilijk om enige vorm van politieke motivatie te
vinden en daarom is het - zuiver bekeken - in feite geen aandachtspunt voor de BVD.

wel 'Tijdelijke Autonome Zone' of'onmiddellijk anarchisme' genoemd.

