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l . Situatie/Verwachtingen
a. Spionage

(1) Huidige toestand: ;
Geen bijzonderheden;

(2) Verwachtingen :
Zie Cintsum nr 45 dd 13 november 1990.

b. Subversie
(1) Huidige toestand: <

Op 18 november j.l. is de,vredesactivist Kees
Koning (bekend vanwege zijn vernielingen aan
militaire eigendommen) naar Irak vertrokken om
aldaar in een vredeskamp steun te verlenen aan d«
Iraakse bevolking in relatie tot de oorlogsdrei-
ging. Voor sijn vertrek heeft betrokkene in een
interview voor de Haagsche Courant sijn mede-
actievoerders min of meer opgeroepen om het ^
transport van Amerikaans materieel door Nederland
te verhinderen door bijv. op de spoorrails te gaa
liggen.
Op 18 november j.l. werd een uitkijktoren op het
schietterrein Lauwersmeer door ± 20 personen beae
ter ondersteuning van de "oppakactie" van een
totaalweigeraar. Nadat deae door de Koninklijke
marechaussee was gearresteerd werd de toren
ontruimd.
Op 19 november j.l. hebben*65 actievoerders bij h.
vertrek van de marineschepen te Den Helder
gedemonstreerd tegen de aanwesigheid van Nederlam
se militairen in de Persische Golf. Een en ander ;
vreedsaam verlopen.

(2) Verwachtingen
Op 21 november a. s. is door het Vredesbureau
Heerlen een demonstratie aangekondigd bij hot RSA
te Eijgelohoven om Ie pro les te. r en tegen de
betrokkenheid bij de Golf'crisis .

- Op 22 november a.s. om 1500 uur vindt bij ECT te
Rotterdam een demonstratie plaats georganiseerd
door het Komitee "Geen Oorlog in de Golf" tegen de
doorvoer van Amerikaans materieel voor de Golf.
Op 24 november a.s. vindt om 1300 uur een lande!ij
ke demonstratie plaats te Amsterdam georganiseerd
door het Komitee Anti-Golf Oorlog (KAGO). Nadere
gegevens ontbreken.



voert tegen de voortdurende voorbereiding op oor
in het Middenoosten, heeft in haar eigen periodi
opgeroepen acties uit te voeren bij/op militaire
objecten langs de spoorlijn Utrecht/Amersfoort.
In diverse steden aijn inmiddels overlegkomite's
tegen de Golfoorlog opgeaet. In het algemeen voe
men op vreedaame wijze acties tegen de intervent
in de Golf, bijv. door uitgifte van brochure's, h
uitdelen van pamfletten, het plakken van affiche
het schilderen van leusen en het houden van
demonstraties. Steden waar nu reeds actie gevoer'
wordt aijn o.a. Amsterdam, Arnhem, Utrecht en
Rotterdam.
Op dit moment sijn er nog geen aanwijzingen dat
actievoerders naar hardere middelen sullen grijp<
bij hun protest tegen de Golfoorlog. In de naastf
toekomst sal echter rekening gehouden moeten wor<
met bijv. pogingen om de treinenloop te beïnvloec
door blokkades.

c. Sabotage
1l) Huidige toestand:

Geen bijaonderheden
(2) Verwachtingen :

Geen bijzonderheden

d. Terrorisme
(l) Huidige toestand:

Geen bijzonderheden
( 2 ) Verwachtingen :

Geen bijzonderheden

2 . Conclusies en aanbevelingen
a. Spionage :

Zie Cintsum nr 45 dd 13 november 1990.

b . Subversie
In verband met de aankondiging m. b. t. een eventuele act i
bij militaire objecten langs de spoorlijn Utrecht /Amers-
foort is het aan te bevelen de wachtconsignes aldaar
nauwkeurig uit te laten voeren.

c . Sabotage :
Gen bijsonderheden

d .
Zie Cintsum nr 4b dd 13 november 1990.



HE. In verband met de operatie DEFORGER sullen er zonodig
tussentijdse Cinteuras worden uitgegeven.



Varsendli.lst Exemplaarnummer

HMID/KL-B
PHMID/KL
HSV MID
G2 NTC
Staf l LX 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

ta£_KMAR
451 Cidet

jg Lb
Rheindalen

SITCEN/MID/KL-B
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Reserve 20, 21 en 22
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De afdeling Utrecht van REBEL, de jeugdafdeling
de socialistische arbeiderspartij (SAP), die ac
voert tegen de voortdurende voorbereiding op -oc
in het Middenoosten, heeft in haar eigen perioc
opgeroepen acties uit te voeren bij/op militair
objecten langs de spoorlijn Utrecht/Amersfoort.
In diverse steden zijn inmiddels overlegkornite '
tegen de Golfoorlog opgeaet . In het algemeen vc
men op vreedzame wijse acties tegen de interven
in de Golf, bijv. door uitgifte van brochures,
uitdelen van pamfletten, het plakken van affich
het schilderen van leusen en het houden van
demonstraties. Steden waar nu reeds actie gevoe
wordt zijn o. a. Amsterdam, Arnhem, Utrecht en
Rotterdam .
Op dit moment aijn er nog geen aanwijsingen dat
actievoerders naar hardere middelen sullen grij
bij hun protest tegen de Golfoorlog. In de naas
toekomst zal echter rekening gehouden moeten wo
met bijv. pogingen om de treinenloop te beïnvlo
door blokkades .

c . Sabotage
(1) Huidige tpestand :

Geen bijzonderheden
(2) Verwachtingen :

Geen bijzonderheden

(1) Huidige toestand:
Geen bijzonderheden

(2) Verwachtingen :
Geen bijzonderheden

Conclusies en aanbevelingen
a. Spionage

Zie Cintsum nr 45 dd 13 november 1990.

b. Subversie
In verband met de aankondiging rn.b.t. een eventuele ad
bij militaire objecten langs de spoorlijn Utrecht/Araers
foort is het aan te bevelen de wachtoonsignea aldaar
nauwkeurig uit te laten voeren.

c. Sabotage :
Gen bijzonderheden

d. Terrorisme :
Zie Cintsum nr 45 cld 10 november 1990.
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