
2 5 SEP. 1990
M i i i . - i . r e Inlichtingendienst i ''e™etigen in:
Afde l ing Koninklijke landmacht i r r ,
Bureau BI

ex ~-> van 22 exn

CINTSUM nr 33

Plaats: 's-Gravenhage
Dtg : 25.09.00 sept.'90
Nr : BI/163/90/C

l• Situatie/Verwachtingen
a. Spionage

(1) Huidige toestand: geen bijzonderheden
(2) Ve rwachtingen : geen bijzonderheden

b . Subvers j.e
(1) Huidige toestand:

- op 21-09 jl. vond een blokkade plaats van een
Eindhovens Defensieorderbedrijf door ± 20 vredesak
tivisten. Zij protesteerden hiermee tegen de
levering van militair materieel aan het Midden-
Oosten. Bij de aktie zijn 3 personen aangehouden.
- op 22-09 jl. vond te Amsterdam een vreedzame
demonstratie plaats gericht tegen de militaire
bemoeienis van oa, Nederland in de Golf, waaraan
door ongeveer 500 personen werd deelgenomen.
- op 23-09 jl. werd door een 40-tal personen op
vreedzame wij se gedemonstreerd bij de vliegbasis
Volkel tegen Tactical Air to Surface Missiles
(TASM) en de kerosinevervuiling op de basis.

C 2) Verwachtingen :
- men heeft opgeroepen om in de periode van 23 t/m
29-09 aktie te voeren tegen het militarisme vanuit
een op te richteen vrouwenkamp op het terrein van d
stichting Atoomvrijstaat nabij de vliegbasis
Volkel. Voor zover men het terrein als uitvalsbasi;
kan blijven gebruiken (de gemeente Uden heeft een
kampeerverbod voor het terrein afgekondigd) is de
verwachting dat eventuele akties zich voornamelijk
sullen richten tegen de vliegbasis Volkel .De
verwachting is dat het aantal deelnemers aan het
kamp niet groot aal sijn.

c. Sabotage
(1) Huidige toestand: gfi^n bijzonderheden
(2) y_e_i' w a u 11L i n g g n : geen bijzonderheden

d. Terrorisme
(1) Huidige toestand: geen bijzonderheden
(2) V e r. w a c h t- i n s e n •' gsen bijzonderheden
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j >n.derheden
in "ei ' 'nnd met de aanwezigheid van
het "r~uwenkarap nabij de vliegbasi
T'rolhèl ?ordt extra aandacht gevraa
voor de beveiliging en bewaking va
milif.nre objekten in de regio Ude
hoewel vooralsnog geen indikaties
aanfffesig sijn van op handen zijnde
akt|fes gericht tegen KL-objekten.
geefi bij zonderheden
de fIRA-dreiging tegen Engelsen en
tegfn Engelse militaire belangen
hieï te lande blijft onverminderd
hoo;|. Zowel in dit verband als in
relatie tot de latent aanwezige
terroristische dreiging als gevolg
van,.: de Go'lfcrisis wordt bijzondere
aandacht gevraagd voor verdachte
belangstelling opdat mogelijk door
tijdige signalering van aktiviteit<
nab^j defensieobjekten mogelijk
verkenningen van komende akties
kunrijn worden onderkend.
Vooralsnog sijn extra bewakingsmaa-
regelen ook bij objekten in gebruil
bij de Nato-bondgenoten nog niet
noodsakelijk.
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Yeraendli.lst Exemplaarnummer

HMID/KL-B
PHMID/KL
HSV MID
G2 NTC
Staf l LK sectie G2
G2 NLC
C 111 CIDET
C 449 CIDET
C 450 CIDET
C 451 CIDET
HSMID Oplri Cl
HOpn/Las
HMID/KM-B
HMID/KLu
PHMID/KL-B
HBur Bijs.Dienst Staf MAR

451 Cidet
Lb
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