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l• Situatie/Verwachtingen
a• Spionage

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

b. Subversie
1l) Huidige toestand:

- het aangekondigde vrouwenaktiekamp tegen het
militarisme in de periode 23 t/m 29 sept. j.l.op
het terrein van de stichting Atoomvrijstaat bij de
vliegbasis Volkel heeft weinig last besorgd. Er was
een geringe deelname en bovendien had de gemeente
een kampeerverbod op het terrein ingesteld Als
gevolg van dit verbod werd het kamp in de nacht van
25 op 26 sept. j.l. ontruimd.. De aktiviteiten bij
de vliegbasis bleven beperkt tot demonstraties en
kladakties. KL-objekten in de buurt werden niet
besocht.

(2) Verwachtingen :
- op l okt. vindt bij het defensieorderbedrijf DAF
Special Produkts te Geldrop de traditionele Ie
v.d.maand blokkade plaats. De verwachting is dat
dit gebeuren evenals bij vorige gelegenheden
vreedzaam aal verlopen en geen uitstraling zal
hebben naar in de buurt gelegen KL-objekten.

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

bijaonderheden
bijaonderheden

d. Terrorisme
(l) Huidige toestand:

—Te Brussel vond een waarschijnlijke poging
tot moord/ontvoering plaats van een aldaar
gestatiormeerde US-Generaal. Tot op heden is
niet vastgesteld wie de daders waren en wat de
achtergrond is van deze gebeurtenis. Overigens
was het doelwit op het moment van de aanslag
niet thuis.
-Te Djibouti vond een aanslag plaats op een
dooi1 Franse militairen gefrequenteerd café
waarbij een kind om het leven kwam en 17
militairen gewond werden. Tot op dit moment is
nog niet. bekend of dese aanslag een relatie
had tot cle Franse deelname aan de internatio-



nale strijdmacht in de Perzische Golf.
-In het huis van de Amerikaanse ambassadeur
bij de EG te Brussel is een bewaker met een
schotwond in zijn hoofd aangetroffen. Tot op
heden is nog niet bekend of er verband bestaat
met de poging tot moord/ontvoering van een US-
generaal eerder deze week in Brussel, noch is
er bekend of er verband bestaat met de
Golfcrisis.
- Het PIRA-proces in verband met de aanslag in
Roermond op twee Australische touristen
afgelopen zomer is op 27 eept. j.l. begonnen
en onmiddelijk verdaagd tot 27 november 1990.

(2) Verwachtingen : geen bijzonderheden

2. Conclusies en aanbevelingen
a. Spionage : geen bijzonderheden
b. Subversie : geen bijzonderheden
c. Sabotage : geen bijzonderheden
d. Terrorisme : zie vorig Cintsurn.

Hoofd
Lka

eau BI

Verzend!i lat Exemplaarnuirnrjer

HMID/KL-B.
PHMID/KL
HSV MID
G2 NTC
Staf l LK sectie G2
G2 NLC
C 111 CIDET

o
7



C 449 CIDET
C 450 CIDET
C 451 CIDET
HSMID Oplri Cl
HOpn/Las
HMID/KM-B
HMID/KLu
PHMID/KL-B
HBur Bija.Dienst StafKMAR
•̂••••••••111 "" 451 Cidet

SITCEN/MID/KL-B

Reserve

Plg
" 451 Cidet

Plg Lb

9
10
11
12
13
14
15
16

17

18
19

20, 21 en 22


