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l . Situatie /Verwachtingen
a . Spionage

(1) Huidige toestand: geen bijzonderheden
(2) Verwachtingen : geen bijzonderheden

b. Subversie
( l ) Huidige toestand:

-op 30 november 1990 werd nabij de EGT een demonstratie
gehouden tegen het vervoer van militair materieel. Er
waren ± 25 deelnemers en e. e. a. had een vreedsaamverloop.
-op 30 november 1990 werden te Eindhoven op een
spoorwegviadukt aes aktievoerders aangehouden. Zij
protesteerden tegen de militaire transporten door
Nederland. Onder hen waren een drietal bekende anti-
militaristen.
-op 01 december 1990 heeft het komitee "Geen oorlog in
de Golf" een patnf lettenaktie gehouden te Rotterdam. Ook
hierbij sijn geen bijzonderheden te vermelden.
-op 01 december 1990 heeft te Amsterdam een manifestatie
plaatsgevonden gericht tegen de Golf crisis. De manifes-
tatie had een op de politiek gerichte achtergrond. Enige
honderden leden van de vrouwenbeweging gaven acte de
presence bij dit gebeuren. E. e. a. kende een vreedzaamverloop.

- in NN nr. 71 van 29 november 1990 werd de nodige
aandacht besteed aan de Golfcriais en de wapentranspor-
ten door Nederland. Er werd een nadrukkelijke oproep
gedaan tot het voeren van aktie. (zie bijlage)
- in Zwolle heeft de groepering "No Passaron" (das
onbekend) opgeroepen tot geweldloze aktie tegen de NS
i. v. ra. de aktieve deelname aan de voorbereiding van eenGolfoorlog
-zie verder onder Sabotage .

(2) Verwacht
-op 08 december 1990 sa.l een pi nket-line plaatsvinden
bij de hoofdingang van de vliegbaais Valkenburg, De
organisatie is in handen van het Leids- en Haags
Vredesplatform en richt sich tegen transport door
Nederland van Amerikaanse wapens bestemd voor de Golf.
Verwacht wordt dat e . e . a . vreedzaam zal verlopen.



-Op 03 december 1990 aal een vreedzame demonstratie
gehouden worden vanaf station Rotterclam-Alexanderpold*
naar het gebouw van MTMC in Capella a/d.IJssel. Het
verwachte aantal deelnemers is op dit ogenblik nog
onbekend.

2.

c. Sabotage
(1) Huidige toestand:
-op 03 december 1990 werd in de vroege ochtend op het
trajekt Best-Boxtel een relaiskast van de Nederlandse
Spoorwegen in brand gestoken, waarschijnlijk door midd<
van een brandbom. Dese aktie werd later opgeëist door
een groep aich noemende "Gladiolen". Een woordvoerder
van dese groep deelde mede dat nog twee relaisstation:
/ seinhuisjes'sijn ondermijnd. De aktie heeft vertrag:
gen in het reisigersvervoer van de NS tot gevolg geha<

(2) Verwachtingen :
Alhoewel het plegen van sabotage door Nederlandse ant
militaristen niet gebruikelijk is moet geaien het
gebeurde op 03 december 1990 en de oproep die gepubli-
ceerd is in de NN rekening gehouden worden met mogeli.
vervolgakties. (zie ook bijlage)

d. Terrorisme
(1) Huidige toestand:
-op 29 november 1990 werd te Geleen melding gemaakt v;
een incident waarbij een VS-defensiegebondene was
betrokken. Betrokkene werd , toen hij boodschappen gij
doen in Geleen, aangesproken door twee mediterrane ty]
die hem 1000 gulden boden voor sijn ID-kaart. Toen
betrokkene dit weigerde hebben de twee personen
waarschijnlijk nog anderen benaderd met hetselfde
voorstel. Nadere gegevens ontbreken op dit moment nog

(2) Verwachtingen :
-PIRA-terrorisrne: sie vorig Cintsum
-Golfcrisis: geen bijaonderheden

Conclusies en aanbevelingen
a.
b.

Spionage
Subversie

geen bij zonderheden.
rekening moet worden gehouden rnet
toenemend verset tegen de doorvoe:
van Amerikaans legermaterieel doo:
Nederland. Geaien de akties die t<
op dit moment hebben plaatsgevondj
sijn ei- nog geen doorslaggevende
argumenten de beveiligingsmaatreg*
len rondom de transportente
intensiveren. ^£tè
het is mogelijk dat in de naaste
toekomst meerdere lichte sabotage-
akties sullen kunnen worden
uitgevoerd, alhoewel dese aktievon
niet gebruikelijk ia in anti-
militaristisch Nederland.



d . Terrori sinif-

Vooralsnog wordt verwacht dat deï
akties aich sullen richten op NS
infrastruktuur waardoor mogelijk
verstoringen sullen kunnen plaate
vinden in het spoorwegvervoer.
Naar aanleiding van het incident
Geleen wordt aanbevolen om een
strikte controle uit te oefenen c
identiteitskaarten en toegangsbe-
wijaen met name op die objekten c
betrokken sijn bij de operatie
Deforger.
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! Bij nacht verscheen vorig weekeinde de eerste
trein aan de grens bij Venlo. Onverwacht toch
nog, op doorreis naar Rotterdam waar het

, schip lag te wachten. Vertrouwenwekkend
! stevig ogend materieel in camouflagekleuren.
! Twee scheepsladingen vol oorlogsdreiging, in

Duitsland overbodig geworden, op weg naar
i Saoedi-Arabiö. . • .

OPROEP TOT VERZET TEGEN WAPENTRAMSPOR-
TEN

De komende wieken zal het Amerikaanse
leger materieel uit Duitsland door Ne-
derland transporteren t.b.v. de troe-
pen in Saudi Arabië. Er zullen trans-
porten over de weg,
'snachts per trein
varen er schepen met
lijk gaat dat niet
verzet. ../•. •': . .
We ontvingen o.a. een anonieme oproep
waaruit we citeren: 7. "

door de lucht en
plaatsvinden. Ook
munitie. Natuur-

zonder protest en

" oproep-oproep-oproep-oproep-oproep

STOP DE
9OLP ;

MILITAIRE TRANSPORTEN NAAR DE

Amerikaanse .. .legertransporten zullen
: zich, voornamelijk per spoor,•eventu-
! e el over de weg," vanuit Coevorden naar

'de Rotterdamse haven begeven.
Spoor route s Coevorden-Mariënberg-Zwol-
le-Amersfoorr-Utrecht-R' dam
eventueel Zwolle-Arnhem-R'dam of Mari-
ënberg-Arnhem-R'dam.

Transporten zullen zich vanuit Duits-
land over Venlo naar de haven van Rot-
terdam begeven, voornamelijk per
spoor, eventueel over de weg. Spoor-
route: Venlo-Blerick-Eindhoven-Breda-
R'dam. . . .

Transporten zullen zich vanuit Eygels-
hoven naar de haven vatk.Antwerpen be-
geven, voornamelijk over de weg, even-
tueel per spoor. Spoorroute: Eygelsho-
ven-Sittard-Weert-Eindhoven-Br eda, e-
ventueel Sittard-België.
Hegroute: Eygelshoven-Sittard-Weert-
(A2} -Eindhoven- (A5 8) -Breda-Roosendaal- .
Bergen op Zoom-Hoogerheide-grensover-
gang Putte. Eventueel Eygelshoven-Ge-
leen-(A13)-Antwerpen. .f •- .

• /STOP DEZE TRANSPORTEN ÉN REM ZODOENDE
DE OORLOGSVOORBEREIDINGEN AP. .',;':,.,-.....,:. .

; KIES JE EIGEN METHODE: _v.'_ ^.jt ;vr\J-' 'v-"'. • •'
Ieder oponthoud dat de NS ondervindt,

.. met personen of goederentreinen, remt
•.deze transporten . a f , . . ongeacht. de
plaats of tijd.' ••*r,.:̂ -v.'̂ 'f..rw*ï'
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-Denk aan bomme'ldingen
! : -Bevestig duistere paketten met elek-
'. trische draden, een zak. poedermelk
'•• o.i.d. en een ba t er i j aan de rails.

-Verbind beide railsen met 'een dikke
ijzerdraad of startkabel, de seinen
voor machinisten springen dan op rood.

(Er staat in de oproep, nog een hele
rits sabotagetips uitgewerkt, zoals
kortsluiten van bovenleidingen, scha-
kelkasten in de fik steken, maar die
hebben we even gelaten voor wat ze
zijn omdat het ons niet duidelijk is
of ze echt zo risikoloos zijn als de

, schrijver/ster(s) meent/menen, ondanks
• •' de verzekering: • '
. WEES NIET BANG VOOR ONGEWILDE ONGELUK-
KEN, DE NS HEEFT OP IEDER GEBIED GOEDE
BEVEILIGINGEN) . -. .

Als je illegale methodes gebruikt, pas
dan goed op voor vingerafdrukken, spo-
ren e.d. Kies je voor blokkeren, pas
dan goed op dat er niet onverwacht een
trein aankomt die niet van je aanwe-
zigheid op de hoogte is.'Licht om on-
gelukken te voorkomen dan ook snel de
politie of NS in. Blokkeer op plekken
waar de politie je niet snel kan be-

PS. Verspreid deze oproep verder.

•. • -..-/.baveovaAvaanitt '•••r;.
-£..v-->:>: «nattlialwrdei '• •*

munitie en ten
gedeelte van hel •

• materieel zal per
•f binnenscnlp wor-
\n vervoerd

x bellkoolers vliegen
naar Valkenburg ol|
Leiden om daarna
In Rorteroam te
worden verscneept
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vervoer per spoor
vervoer per omnenscnio


