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l. Situatie/Verwachtingen

a. Spionage
(1) Huidige toestand:

De afgelopen week hebben twee incidenten plaatsgevondei
met betrekking tot de operatie "Deforger".

- Op 11 december j ..!.. vervoegden zich twee leden van de
USSR-ambassade bij het pers- en bezoekerscentrum Novote
te Rotterdam. Zij gaven zich in eerste instantie uit a]
vertegenwoordigers van het persbureau Tass. Later
vertelden zet dat zij vertegenwoordigers van de USSR-
ambassade waren.
De specifieke belangstelling ging uit naar een tweetal
aspekten:
a. wanneer is de operatie "Deforger" ten einde ?
b. op welke wij se kunnen vertegenwoordigers van het
persbureau Tass de objekten roet betrekking tot de
operatie "Deforger" bezoeken ?
Beiden zijn gewezen op de te volgen procedure in deze.

-Op 18 december j.l. zijn twee Russen aangehouden, in de
direkte omgeving van het EGT. Zij gaven aan asielzoeker
te sijn en waren op zoek naar een schip dat naar
Australië aou vertrekken. Na verhoor door Justitie leek
het verhaal op waarheid te berusten.

(2) Verwachtingen :
geen bijzonderheden

b. Subversie
( 1 ) Hui cl j g <s toaatand:

- Van de NS werd vernomen dat er uit een personeelswagej
van de NS te Zaandam op 13 november j.l., uit een NS-
gefaouw te Crailo in de nacht van 13 op 19 november j.l.
en bij een inbraak in een NS~gebouw te Amsterdam in de
nacht van 7 op S decomber .j.l. diverse goederen sijn
ontvreemd oa. portofoons, div.sleutels van toegariss-
hokken/deuren en een lamp om treinen tot stilstand te
brengen.



Kennelijk was men bij de inbraak in Amsterdam alleen o
soek naar de portofoons, gereedschap en de lamp daar m
meer voor de hand liggende goederen soals geld en een
radio niet heeft meegenomen. Tot op heden is niet
vastgesteld of de gestolen goederen sullen worden
gebruikt bij akties om het treintransport van het Amer
kaanse materieel in het kader van de operatie Deforger
belemmeren.
-op 10 december j.l, is een bekende aktiviste op
heterdaad betrapt bij het bekladden van een spoorweg-
viadukt te Best.
- op 12 december j.l. hebben een tiental personen met
spandoeken.gedemonstreerd bij de Semshaven. Teksten op
spandoeken o.m. "no blood for oil", "militarisme^
moord","zelfbeschikkingsrecht voor volkeren in het M-0'
en "Geen interventie in de Golf". S.e.a. had een
vreedzaam verloop.
-op 13 december j.l. zijn een twintigtal personen in ee
demonstratieve optocht, georganiseerd door het Rotterda
se Komitee "Geen Oorlog in de Golf", van de Binnenweg-
plein naar het Stadhuis te Rotterdam gelopen. Tijdens d
demonstratie deden zich. geen wanordelijkheden voor.
-op 13 december j.l. hebben ruim 100 personen deelgenom
aan de door de noordelijke afdeling van het Komitee Ant
Golf Oorlog (KAGO) georganiseerde fakkeloptocht te
Groningen tegen de munitietransporten naar de Eemshaven
De demonstratie had een rustig verloop,
-tijdens de op 15 december j.l. gehouden landelijke
demonstratie te Amsterdam ,*waaraan door enkele duiaend<
personen op vreedzame wij se werd deelgenomen, hebben ee]
groep radikalen, die de demonstratie als dekking
gebruikten, getracht om het gebouw van het Amerikaanse
consulaat op het Museumplein te bestormen. Door het
optreden van de organisatoren van de demonstratie en mei
hulp van de politie heeft men de situatie geklaard.

(2) Verwachtingen :

Er is door het "Volkel Versetskamp" opgeroepen om te
protesteren tegen de mogelijke plaatsing van TASM-
nucleaire raketten voor F-16's , de kersosine-ver.vuiling
en de"al aanweaige kernkoppen" op de vlgb. Volkel. Men is
van plan vanaf 22 december tot in ieder geval 27 decembe
1990 vanuit een nabij de vliegbasis Volkel gelegen
terrein van de stichting Atoornvrijstaat aktie te voeren
tegen de hierboven genoemde punten. Tot nu toe sijn er
geen aanwijsingen dat men vanuit het kamp iets wil
ondernemen tegen de operatie Deforger.



c. Sabotage
(l) Huid j-ge toestand :

- na een ondersoek door de taktische recherche van de
inhoud van het voertuig van een bekend aktiviste is
gebleken dat er met betrekking tot het aangetroffene t
relatie ligt rnet de materialen die gebruikt si j n bij <
brandstichting van het schakelkastje en de materialen
aangetroffen werden bij twee andere schakelkasten^op t.
december j.l. . "*ws
- na een anonieme tip werd in de vroege ochtend van l'.
december j.1. een nepbom aangetroffen langs de spoorl'
Utrecht-Vleuten ter hoogte van het viaduct over de A-S
De verantwoordelijkheid voor de aktie is opgeëist dooi
"de autonome gladiooltjes".
-op de treinrails op een drietal plaatsen in de stad
Groningen aijn in de vroege ochtend van 12 december j .
een viertal draden aangetroffen die kennelijk waren
bestemd om de transporten van Amerikaans materieel in
kader van Deforger te belemmeren.
- bij een persbureau te Groningen is op 17 december ee
claimbrief binnengekomen van het "Commando Knetter en
Knal" waarin aij aankondigden in de afgelopen nacht
kortsluiting veroorsaakt te hebben op het baanvak Asse
Groningen. Bij navraag bij de.NS bleek dat aldaar geen
storingen op het betreffende baanvak waren gemeld. -

(2) Verwachtingen :

gezien de aktiviteiten in Best/Boxtel, bij utrecht en
Groningen moet rekening worden gehouden met vervolgak-
ties.

d. Terrorisme
1l) Euidige toestand:
geen bijzonderheden

(2) Verwachtingen :
PIRA-terrprisme: de dreiging tegen Britse (militaire)
belangen in W-Europa blijft onverminderd hoog.
Golfcrisis: geen bijzonderheden.

2'. Conclusies en aanbevelingen
a. Spionage :

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



b. Subversie :

Het is aan te bevelen om tijdens de periode van 22 t/it
december a.s. extra aandacht te schenken aan de beveil
ging en bewaking van militaire objekten in de omgeving
van de vliegbasis Volkel.
Rekening moet worden gehouden met een blijvend verset
tegen de doorvoer van het Amerikaanse legermaterieel d
Nederland. Er sijn echter tot nu toe nog geen doorslag
vende argumenten om de beveiligingsmaatregelen rondom
transporten te intensiveren

c. Sabotage :

gesien de aktiviteiten in Best/Boxtel, bij Utrecht en
Groningen moet rekening worden gehouden met vervolgakt
viteiten. In hoeverre dese een echt storende werking m
betrekking tot de operatie Deforger sal hebben is gesi
de beveiliging van de baanvakken door de NS minimaal t
noemen.

d. Terrorisme :

er wordt aanbevolen om een strikte controle uit te
oefenen op identiteitskaarten en toegangsbewijaen
met name die objekten die betrokken aijn. bij de operat
Deforger.
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