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(2) Ve rw_ac h t i n gen

b, Subversie

geen bij zonderheden
geen bijzonderheden

) Hu i d i q e toes tan d s
-algemeen: in bijlage bij dit Cintsum treft u een
overzicht aan van groeperingen die mogelijk akties
sullen voorbereiden tegen Deforger.
-als voorbereiding op de aangekondigde demonstratie bi
de RSA te Eij gelshoven werd afgelopen nacht een
verdachte belangstelling gemeld bij het objekt Eijgels
hoven. Het betreft een persoon die waarschijnlijk
behoort tot de organisatoren van de demonstratie.

(2) Verwachtingen :
—met betrekking tot de aangekondigde demonstratie bij
het ECT te Rotterdam op 22 nov.1990 werd bekend dat hè
de bedoeling van de aktievoerders is om een fuik te
vormen tussen het kruispunt ECT en de havenspoorl ijn.
-de NS te Utrecht heeft hedenochtend een brief ontvang
van drie bekende vredesaktivisten behorende tot de
groepering NAD—FM, die hebben aangekondigd de Amerikaa
se transporten door Nederland te sullen storen door op
de rails te gaan zitten. Vooralsnog wordt er vanuit
gegaan dat de drie niet akteren onder de vlag van NAD-
hoewel dit niet uit te sluiten valt. Plaats en tijdsti
van hun voorgenomen aktie is niet bekend.

c. Sabotage

(2) Ver w «a c h t i n q £Q.
geen bijzonderheden

B gs^n hijrnndarhadan

Terrorisme
(i ) biLifJias._toejitan_d.i; geen bij zonderheden
(2) ŷ ilws.*lilÈi!Illlg.LL s geen bijzonderheden
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geen b i j z o n d e r h e d e n
gezien de nieuw aangekondigde aktit
is het aan te bevelen om bewa-



c. Sabotage
d. Terrorisme

kings/beveiligingspersoneel tijdig
te informeren en te instrueren,
geen bijsonderheden
geen bijzonderheden

Verzendli.i etExemnlaarnummer

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
riIMID/KL-B
HBur Bi j 3. Diens t Staf KMAR

451 Cidet

Rheindalen
SITCEN/MID/KL-B

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

17
13
19

Reserve 20, 21 en 22

k



j~ —O- I H - . H / a tg. £; 1.15.00 nov. '90 nr. BI/333/90/C

PLATFORM MARTNRF:

Een samenwerkingsverband van anti-militaristische- en vredes-
groepen, bestaande uit oa. een onderzoeksgroep genaamd GRAM (Gro
Radikale Amsterdamse Anti-Militaristen), een discussieplatforra A
(Anti Militaristisch Kafe) en een aktiegroep AAA (Amsterdamse
Antimilitaristische Axie), die ondersteuning krijgt van het AOH
(Aktie Overleg Haarlem).
Richt zich tegen uitingen-van het militarisme cq de NAVO in de
regio Amsterdam/IJmond en met name tegen het bezoek van marine-
schepen aan Amsterdam.
Het platform is daarin op twee terreinen aktief: nl. het via
publicitaire aktiviteiten "bewerken" van de lokale overheden in
IJmondregio om van daaruit protesten te krijgen tegen de doortoa
van de marineschepen en het bezoek via "geheime" akties vanuit d-
anti-militaristische aktiegroepen AAA en AOH aan de kaak te
stellen. "Geheime" akties zijn er tot dusver onder gelegenheidsn-
men (oa. "Sgt PEPPER" en "MAMA") uitgevoerd en bestonden .uit de
bezetting en het bekladden van een marineschip en het dichtkittei
van sloten bij Defensieorderbedrijven in de IJmondregio.
Vanaf het moment dat bekend werd dat Nederlandse marineschepen
souden worden ingezet in de Perzische Golf heeft men besloten om
ook hier aandacht aan te besteden.
Tot nu toe heeft men door middel van vreedzame demonstraties te
Den Helder en deelname aan de KAGO-demonstraties te Ams~berdam
uiting willen geven aan hun verzet tegen de Nederlandse betrokker
heid in het Golfconfliet.
Het is niet waarschijnlijk dat men zich zal richten tegen de
operatie Deforger, die zich buiten hun gebied afspeelt.



MOBIELE ANTI MILITARISTEN (MAM)

De Mobiele Anti Militaristen deden voor het eerst van aich epr«
tijdens de oefening Reforger in 1987. Een aantal aktievoerders
trok toen met een informatiekaravaan door de noordelijke provir
cies met het doel de bevolking voor te lichten over de militarj
ring van de noordelijke regio.
Sindsdien is er onenigheid binnen de groep ontstaan over de te
volgen koers. Enkelen wilden hardere akties uitvoeren, de meest
wilden zich echter blijven concentreren op het geven van voorli
t ing.
Dit had tot gevolg dat er vanaf die tijd tot mei van dit jaar
weinig aktiviteiten van de groep werden waargenomen.
In mei trok de groepering enige publiciteit door deelname aan e
aktie tegen schietoefeningen in het Lauwersmeergebied.
De kans dat de groep het gebruik van de Eemshaven bij de operat
Deforger zal benutten voor een ludieke, op de publiciteit geric
aktie om zo de militarisering in het noorden nogmaals aan de ka
te stellen is niet uitgesloten.
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KOM l TEE ANTI GOLF OORLOG (KAGO)

I n h e t k o m i t e e w e r k e n m i g r a n t e n —,, v redes-, a n t i -- m i l i t a r i s t i s c h e
politieke— en va k bon d so r g an i sa t. i es samen orn hun ongerustheid
m.b.t. de militaire ontwikkelingen in de Perzische Golf te
ventileren.
Het komitee wordt, gedragen door de Social istiese Arbeiders Part
(SAP), die faciliteiten ter beschikking heeft gesteld.
Inmiddels zijn er in diverse plaatsen oa. Rotterdam, Den Haag,
Nijmegen, Arnhem, Breda en Heerlen afdelingen opgericht of
verlenen reeds bestaande vredesburo's support.
De aktiviteiten van het komitee tot nu toe zijn gericht op
publ ici tei tsaktie-s zoals het uitbrengen van een brochure, het
verspreiden van pamfletten., het plakken van posters en het houd'
van vreedzame demonstraties.
Voor het geval het tot een treffen in de Golf komt is er door h<
komitee een nopdplan opgesteld. Dit noodplan bestaat uit drie
onderdelen:
1) Als het tot een treffen komt zal de eerste keer dat het

daarna 12 uur wordt in Den Haag een BJJSJi§Lk:ÜjLnJL_wor(::'en
georganiseerd. Verzamelen op het Binnenhof.

2) De dag erna zal om 19 uur een demonstratie vanaf de Dam in
Amsterdam gehouden worden.

3) Mocht dit teveel reistijd kosten kontakt opnemen met menser
in de eigen regio en protestaktie organiseren bij gemeente-
of provinciehuis.

Op dit moment zijn er geen aaowij zingen dat het KAGO naar harder
middelen zal grijpen.
Er zijn geen aanwijzingen dat de meer gewelddadig ingestelde ani
militaristische aktievoerclers misbruik zullen maken van het
genoemde komitee om harde akties te voeren.
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VREDESWIMKEL E I M D H D V E M

H a l f 1982 in eerste? ins tant ie opgezet om Ren vaste p lek te b i ode
aan a l le r le i vredesgroepen,, die in Eindhoven a k t i e f z i j n , maar s
gauw o n t w i k k e l d e men :z i c h tot een aparte groep), die op een eigen
m a n i e r a k t i e s v o e? r t.
Veelal richt, men zich op een bepaalde militaire bedrijvigheid in
de reg.io„ 7.o moesten in de afgelopen jaren oa Philips (ivm hun
steun aan het regime van 2—Afrika en de wapenproduktie), diverse
vliegvelden in de regio en Daf Special Products te Geldrop (ivm
levering van militair materieel aan Turkije) het ontgelden.
In 1983 was d e groep o a.verantwoordelijk voor een blokkade van I-
t r e i n t r a n s po r t tijden s de oef en i n g Ref or g e r.
In 1987 waren leden weer 2eer aktief tegen de toen gehouden
oefening Reforger en was het slechts te danken aan de geringe
support vanuit andere plaatsen oa. Rotterdam en Dordrecht dat ds
akties beperkt bleven tot het sturen van nepbrieven, kladakties,
het gooien met verf bommen, het oplaten van ballonnen met alumiurr
folie en het vullen van benzinetanks met suiker.
De bekendste deelnemers' si j n Jĵ BBHBHHIB̂  en

aktivisten met een indrukwekkende "staat van dienst"
Gezien het voorgaande is de groep tot "harde" akties in staat er
is het niet raadzaam enig transport onbeheerd stil te laten s tas
in de regio Eindhoven,,
Overigens wordt verwacht dat deze groep aktivisten de operatie
Deferger zal willen aangrijpen om wederom nadrukkelijk in de
publiciteit te komen.


