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1. itingen

a. Spionage
1l) Huidige toestand
(2) Verwachtingen •

b. Subversie
1l) Huidige toestand:
(2) Verwachtingen :

c, Sabotage
1l) Huidige toestand
(2) Verwachtingen :

d. Terrorisme
(1) Huidige toestand:
(2) Verwachtingen

Geen bijzonderheden
Zie bijlage

Geen bijzonderheden
Van 17 t/m 20 juli 1990 aal te
Nijmegen de Vierdaagse plaatsvinden
Voor nadere bijzonderheden zie
bijlage bij dit Cintsuio.

Geen bij zonderheden
Zie bijlage

Geen bijzonderheden
Zie bijlage

2. Conclusies. e.a aanbevelingen

Sabotage

Zie bijlage

Zie bijlage

Zie bijlage



d. Terrorisme Zie bijlage. Overigens blijft ook
elders in NL een hoge mate van
dreiging bestaan tegen Engelse
milita i re belangen.
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BIJLAGE BIJ CINTSUM NB. 27

MILITAIRE INLICHTINGENDIENST
Afdeling Koninklijke Landmacht
Bureau B-l

Onderwerp; Militaire Veiligheid tijdens de
Vierdaagse te Nijmegen 1990.

Plaats: "s-Gravenhage,
Dtg : 090800JUL90
Nr : Bl/121a/90/C

l. Algemeen
a. In de periode 17 t/m 20 juli 1990 vindt te Nijmegen de

Vierdaagse plaats, waaraan door diverse militaire
detachementen uit binnen- en buitenland wordt deel-
genomen .

b. De deelnemende eenheden worden van 15 t/m 22 juli 199(2
gelegerd in het kamp "Heumensoord" en de "Jan Massink"
(Goffert) hal te Nijmegen.

c. Dit jaar neemt voor het eerst ook een militair detache
ment uit Polen deel. Tevens aijn er ook diverse civiel
deelnemers uit WP-landen aangemeld. Het Poolse
militaire detachement zal op 15 juli arriveren.

d. Dit jaar aal voor de 12e achtereenvolgende maal de ant
militaristische wandeltocht van de wandelclub " Is het
hier oorlog" (IHHO) worden gehouden.
In het verleden heeft deae club 3.g, "ludieke" en
geweldlose akties uitgevoerd, gericht tegen de militai
deelname aan de Vierdaagse.

c. De deelname van militairen in het algemeen, de deelnam
van Poolse militairen en specifiek die van Britse mili
tairen kunnen bijzondere gevolgen hebben voor de
Militaire Veiligheid van de Krijgsmacht en haar bond-
genoten. De militaire deelname aan de Vierdaagse dit
jaar vraagt derhalve uit veiligheidsoogpunt de nodige
aandacht.

2. Dreigingsanalyse.
a. Spionage

(1) Begin 1990 werd bekend dat Polen een detachement
militairen - een peloton parachutisten - had
aflni~«m« l rl vnor deelnam** aan do Viorduuguo.
De aanmelding geschiedde na een uitnodiging door
het Vierdaagse-cofflité en moet mede worden gesien
als gevolg van ontwikkelingen op het gebied van
"Glasnost" en "Perestroika" in de WP-landen en de
daaruitvolgende ontspanning in Europa.
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(2) Naar thans bekend geworden is, zal een detacheme
bestaande uit 30 para's van 6 PAAB en 7 LCDB en
begeleiders /verzorgere naar Nederland komen en
worden gelegerd op het "militaire" kamp
"Heumensoord".
Een aantal deelnemers en begeleiders spreken
Engels, Duits, NL.

(3) Het laat aich aanaien dat - buiten het sportieve
element van de deelname voor het Poolse-detacheme
als belangrijke taak ie weggelegd:
fa) I,h,k,v. de "nieuwe openheid" het militaire

gezicht eens van een andere kant te laten
zien.

(b) Het leggen van kontakten en het uitwisselen
van gedachten en ervaringen met de overige
militair-e deelnemers uit Nederland, maar
indien mogelijk ook uit andere NAVO-landen.
Vooral dit laatste is vanuit het oogpunt
van Militaire Veiligheid van belang,_omdat
hierdoor de WP-inlichtingendiensten KGB/GRU
en WSW de gelegenheid hebben om te bezien of
bepaalde "lonende" kontakten in de toekomst
bruikbaar zouden kunnen zijn.
In dit kader moeten deelnemende militairen,
behorende tot opleidingsinstituten als de KM
OCOSD en KIM gezien worden als een mogelijke
doelgroep daar zij eventueel perspectief
kunnen bieden.

(4) Br moet vanuit worden gegaan, dat het detachement
met optimale "begeleiding" van de Poolse Inlichti:
gen en Veiligheidsdiensten is samengesteld.

(5) Tevens moet worden aangenomen dat er vanuit deze
diensten enige "begeleiders" aan het detachement
sullen zijn toegevoegd, belast met afscherming
en debriefing van de deelnemers tijdens de
Vierdaagse, waarbij de deelnemers rapportage-
plicht hebben t.a.v. opgedane ervaringen en kon-
takten .

(6) Aan te nemen is dat de eventueel ontstane kontaktn
"begeleid" sullen worden aangemoedigd, indien zij
perspektief lijken te bieden voor de toekomst.

(7) Het moge duidelijk zijn dat - hoewel de "nieuwe
openheid" een positieve bijdrage is in de ontspan-
ning - "Glasnost" niet bestaat t.a.v. inlichtinger
aktiviteiten van het WP.
Uit alle beschikbare informatie blijkt juist dat
aan het verwerven van informatieposities voorrang
wordt gogovcn en voor d© Inlichtirigendltma leu een
groter budget is vrijgemaakt om dit te kunnen doer
De grootste investering doen de WP-diensten echter
in de "tijd". Nuttige, tijdens deae Vierdaagse
opgedane kontakten, kunnen voor cleae diensten na
jaren belangrijk worden als het opgedane kontakt
op eftvi interessante funktie io aanbeland.
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De WP inlichtingendiensten kunnen erg geduldig
zijn; hierin ligt uiteindeli.ik de dreiging.

b. Subversie

Algemeen
Voor de 12e maal aal de AM wandelgroep "Is het hier
Oorlog"(IHHO) een alternatieve 4daagse lopen.
In de jaren 1979 tot 1984 liep IHHO de officiële
4daagse mee. Met vlaggen, IHHO T-shirts en folders
maakten aij hun protesten tegen de aanwezigheid
van militairen bij dit festijn kenbaar.
Vanaf 1984 is begonnen met een alternatieve 4daagse,
waarbij men via een andere route naar Nijmegen liep. I
de meeste gevallen lagen op deze routes diverse
militaire objekten welke men dan ook "aandeed".
Bij dese objekten protesteerde IHHO tegen de deelname
van militairen d.m.v. ludieke akties zoals het
"kwallen ".(verborgen onder plastik diverse AM ~
teksten op het wegdek kalken) en het zingen van
AM liederen.
Op deze wijze, die uitgebreid in de pers kwam, wilde ir
de bevolking wijsen op de verdergaande militarisering
van Nederland en met name van de 4daagse van Nijmegen.
De akties van IHHO zijn, op een kleine uitzondering
na, altijd geweldloos geweest en hebben nimmer geleid
tot vernielingen.

Plannen

Dit jaar start IHHO in Enschede, en zal via Eibergen,
Lochem, Deelen en Arnhem naar Nijmegen lopen alwaar
men de 3e dag (19/7) hoopt te arriveren.
De 4e dag zal men zich voegen bij de officiële
4daagse en de officiële intocht.
Tijdens de intocht zal men mogelijk nog enige ludieke
akties uitvoeren, en zal men door uitdelen van folders
het dragen van IHHO T-shirts en IHHO vlaggen/spandoeke
de kijkers aan het denken aetten.
Evenals voorgaande jaren is men niet van plan
vernielingen te plegen daar dit de naam van IHHO, als
ludieke en geweldloze groep, in een slecht daglicht
kan zetten.

Samenwerking

Voor 7,r>v*r bekend a n l goon o nrnonwcrk inga verband ba-
staan met andere AM groeperingen.
Wel bestaat de mogelijkheid dat VAK mobielere
of leden van andere AM groepen op persoonlijke
titel de 4daagse of de alternatieve IHHO 4daagse
sullen meelopen.



Alternatieve route

Maandag 16 jul i : verzamelen in Enschede.

Dinsdag 17 juli: vlgb Twenthe-Eibergen-Lochern

Woensdag 18 juli: Lochera-vlgb Deelen-Arnhem

Donderdag 19 juli: Arnhem-Cuyk-NijmegenfHeumensoord)

Vrijdag 20 juli: Deelname aan officiële intocht,

c. Sabotage
Hoewel er vermoedelijk geen problemen op dit gebied
te verwachten zijn, dienen eventuele aktiviteiten van
AM-groeperingen/personen blijvend de aandacht te
hebben.

In het geval dat deze groeperingen tot akties zullen
overgaan, wordt niet aangenomen dat er echt sprake is
van sabotage.
De nadruk zal dan meer liggen op het plegen van sym-
bolische vernielingen- op kleine schaal en kladakties.

d. Terrorisme
In bondgenootschappelijk verband zijn er een tweetal
landen met deelname aan de Vierdaagse waartegen een
bepaalde mate van dreiging bestaat:
(l) Britse deelname

N.a.v. de recente aanslagen te Roermond en
Dortmund waarbij een drietal personen om het
leven kwamen, is het duidelijk dat de PIRA-dreiging
tegen de Britse militaire aanwezigheid in West-
Europa nog steeds aanwezig is.

Gezien de Britse militaire deelname aan de
Vierdaagse (± 1800 personen) moet ook hier
rekening worden gehouden met mogelijke
PIRA-akties.
Op dit moment zijn er echter geen aanwijzingen
bekend die erop duiden dat er PIRA-akties op komst
zijn tegen Britse militairen, die deelnemen aan de
Vierdaagse.

(2) USA-deelname
Tegen de USA-belangen in W-Europa bestaat er een
latent aanwezige dreigine vanuit Arnbinohe «n *nti-
imperialistische terreurgroepen.
Er zijn echter geen indikaties, die erop wijzen dat
tijdens de Vierdaagse rekening moet worden gehouden
met een konkrete dreiging tegen US-militairen,
deelnemend aan de Vierdaagse (± 1200 personen).



3 . Beschouwing en

a . Spionage
Hoewel ontspanning en toenadering op zichzelf sijn te
te juichen en de sport daartoe een uitstekende mogeli
heid biedt, mag niet uit het oog worden verloren dat
WP-Inlichtingendiensten niet sullen schromen om waar
mogelijk en noodzakelijk in de naaste toekomst gebrul
te gaan maken van tijdens de Vierdaagse 1990 ontstane
contacten .

Deae kontakten dienen derhalve dan ook bekend te word
gesteld aan de Cl-organisatie , evenals daaruitvolgend
uitnodigingen en kontakt opnames in de toekomst.

b . Subversje
Gezien de eerdere aktiviteiten van anti-militaristen
tijdens de Vierdaagse, dient rekening te worden gehoui
met, in principe, geweldloze akties.
Door de reeds aangegeven benadrukking van geweldloosh<
door de aktievoerders zelf (o. a. i. v. m. art. 140 WvS)
zijn er geen ernstige verstoringen te verwachten op o;
rond de officiële Vierdaagse-routes .
Ook bij de militaire kompleksen, die men wil aandoen
tijdens de alternatieve Vierdaagse, zal het naar alle
waarschijnlijkheid blijven bij geweldloze en ludieke
akties buiten de hekken.

c . Sabotage
Aangenomen kan worden dat er geen of nauwelijks enige
aktiviteit verwacht moet worden op dit gebied. Zo er c
enige aktiviteit ontstaat zal dit slechts op kleine
schaal plaatsvinden in de vorm van vernielingen aan
militair materiaal/inf rastruktuur d. m. v. kladakties et
Er aijn op dit moment geen aanwijsingen bekend, die
wijzen op harde akties tegen deelneming van militairer
aan de Vierdaagse of tegen militaire kompleksen in de
regio Twenthe-Arnhem-Ni jmegen .

d . Terrorisme
Gezien de onderkende "modus operandus" van een terrori
tische organisatie als de PIRA, is het niet aannemelij
dat deze tijdens de Vierdaagse akties tegen de Britse
deelnemin/z sal ondernemen, ondanks het enorme publici-
taire karakter van dit evenement .
E. e. a. mag echter niet worden uitgesloten en derhalve
sullen de nodige beveiligingsmaatregelen moeten worden
genomen .
De Britse eenheden in Weftt-Kuropa verk^r^n momenteel n
steeds in de alarmfase "AMBER" zijnde een algemene PIR
dreiging tegen Britse militaire belangen, zonder dat e
een konkrete dreiging tegen een bepaald persoon, eenhe
of objekt is vastgesteld.
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De dreiging tegen USA-militairen tijdens de Vierdaagse
is als seer laag in te schatten.

De dreiging tegen overige militaire deelnemers is nihi
tot zeer laag te noemen,

4. Verzoeken en aanbevelingen
Het handhaven van een optimale waakaaamheid en in het
bijzonder het tijdig melden van incidenten, het korrekt
naleven van veiligheidsprocedures bij de bewaking van
.speciale gedeeltes en de toegangskontrole van het kamp
"Heurnensoord" , is een noodzaak bij de handhaving van de
Militaire Veiligheid tijdene de Vierdaagse Nijmegen-1990,
derhalve wordt;

(a) Aanbevolen om ook naar de Poolse - militaire deelnemer
open te staan voor kommunikatie, maar wel te bedenken
met wie er wordt gesproken en waarover.

(b) Verzocht om speciale aandacht te hebben voor kontakten
met officiële vertegenwoordigers van de Polen hier te
lande, die op bezoek zijn bij het Poolse-detachement.
aoals de ambassadeur, de kulturele attaché en de
militaire attaché, vooral bij evt "sociale programma's

(c) Veraocht om alle kontakten met deelnemers, begeleiders
van het Poolse team en hier te lande geakkrediteerde
vertegenwoordigers -ook als aij in de naaste toekomst
tot stand komen- ter kennis te brengen van de CI-
organisatie.

(d) Veraocht om alle mogelijke veiligheidsincidenten met
spoed en 20 volledig mogelijk te melden aan de Cl-
organisatie, waarbij bijzondere aandacht dzz wordt
gevraagd voor "verdachte belangstelling" -onder opgave
wat daaraan het verdachte is- "telefonische bedreiging"
en "bommeldingen", omdat dit indikaties kunnen aijn van
aktiviteiten door AM-groeperingen/personen of terroris-
tische organisaties als de PIRA.

5 . Be re ikbaarhe j. d ...Cl - o rganlBa t ie
Cl-steun wordt tijdens de diensturen verleend door het Uw
eenheid normaliter steunende CI-detachement (danwei CVM team
085-531501).
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Na. diensturen is de Cl-organisatie bereikbaar via de
Landelijk CI-Funktionaris van Dienst (LCIFvD) 070-328Jfi_aj

Hoofd bureau BI
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Verzendlijst Exemplaarnummer

HMID/KL-B
PHMID/KL
HSV MID
G2 NTC
Staf 1LK sektie G2
G2 NLC
C 111 GIDST
C 449 CIDET
C 450 CIDET
C 451 CIDET
HSMID Oplri Cl
HOpn/Las
HMID/KM-B
HMID/KLu-B
PHMID/KL-B

451 CIDET plg Lb

Reserve :

l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

18, 19 en 20


