X

9

Dit exemplaar bestaat uit

'f blz.

Kx.no.

1?KÖV,1969
GEHEIM

No.
Bijlage;: 1 .

Bericht van
6-11-1969

Oi

"Warming-up" vóór het congres?
Volgens Fons Geerlings souden er plannen bestaan om op vrijdagmiddag 21 november 1969 (het anti-NAVO-congres begint 's avonds),
reeds een demonstratieve bijeenkomst te houden, bedoeld als
"warming-up".

kwetsbaar

Opjn^: Van Fons Geerlings is uit kwetsbare bron bekend dat hij in
juni 1969 deel uitmaakte van een Nederlandse delegatie naar
de communistische Internationale Unie van Studenten (IÜS) in
Tsjechoslowakije om te spreken over dit NAVO-congres.

van
,-11-1969

De IÜS en het anti-NAVO-congres

kwetsbaar

(II)

In aansluiting op het bericht in bulletin no. k dd. 7-11-1969 (uit.
kwetsbare, buitenlandse bron verkregen) m.b.t. de houding van de
IÜS tegenover het door de NSR te organiseren anti-NAVO-congres, is
uit een andere buitenlandse, eveneens kwetsbare bron nog het volgende vernomen.
De IÜS is er beducht voor dat het anti-NAVO-congres te Amsterdam een
"ongunstige'uitwerking zal hebben voor de IÜS en de Sowjet-15nie,
orn twee redenen:
1. Gevreesd wordt dat het congres in een radicaley militante antiNAVO-sfeer gehouden zal v/orden (ook i.v.m. de demonstratie).
2, Het zint de IÜS niet dat Tsjechoslowakije op de agenda is geplaatst. Hen vindt het in verband hiermee een ongelukkige omstandigheid dat nog zo kort geleden de Tsjechoslowaak
Vokrouhlicky als president van de IÜS is afgezet.
Het gevolg is, dat de IÜS niets met het congres te maken-wil hebben,
geen steun zal geven en geen vertegenwoordigers zal zenden*
Opm.'. 1-, Er zijn reeds andere aanwijzingen, dat de IU3 zich begint
terug te trekken.
Vermoedelijk past een "militant" anti-NAVO-congres op dit
moment niet in de propagandistische sfeer rond het probleem
Europese Veiligheid, althans wensen de communisten in dit
verband niet genoemd te worden.
De kwestie Tsjechoslowakije zal op het congres vermoedelijk
benaderd worden vanuit het gezichtspunt dat het Westen
(NAVO) er primair schuld _aan: heef t, dat het Oostblok
zich "sterk" moet maken. Niettemin is het begrijpelijk
dat de IÜS dit een hachelijke zaak vindt.
1
i
2. Volgens een bericht in het Tsjechbslowaakse blad "Mlada
Fronta" dd. 11 oktober j.l. is Votcrouhlicky op ~j> oktober
Dit houdt .zeker
j.l» als president van de IÜS afg
verband met zijn afwijzende houding t.8..v. de invasie in
Tsjechoslowakije.
!
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Bericht var.
2^-10-1969

Volgens Jelle Visser, al eerder genoemd inzake de anti-MVCcampagne, zal de IUS niet deelnemen aan het congres, dit omdat
veel door haar gestelde eisen - gezien de financiering - niet .
worden ingewilligd.
Opm.: Dit wijst er op dat de IUS - alhoewel zij slechts een beperkte financiële bijdrage wilde verlenen - toch veel noten
op haar zang had, die voor de NSR evenwel niet aanvaardbaar
waren.

Bericht var.

Verkoop anti-NAVO-raambiljetten
Tijdens een op 18 oktober j.l. in Rotterdam gehouden anti-NAVOdemonstratie, georganiseerd door de SJ, zijn door leden van deze
organisatie gedurende de hele dag raarabiljetten met het opschrift
"NATO-HO" voor ƒ 1,- per stuk verkocht.
Opm.; Dit is tot nu toe de enige gemeente waaruit zulks gemeld is.

"ericht van

Piet Ordeman hoeft onlangs verteld dat de NSR geen financiële steun
van de SJ verwacht. Wel moet deze organisatie haar eigen acties
i«v.m. het anti-NAVO-congres betalen. De financiering van het. congres zou hij geheel ten laste van de NSR willen laten komen. Hij
voegde eraan toe dat de NSR toch wel failliet ging.
Opm.; Ordeman is zoals eerder gemeld, één der organisatoren van
de komende manifestatie.

Bericht van
7-11-1969

Enige bijzonderheden over organisatie, congres

kwetsbaar

Bericht van
10-11-1969

Vernomen is dat de SJ de slaapplaatsen voor de buitenlanders veraorgt.
Voorts werd uit kwetsbare bron bekend dat er een ordedienst en een
ordewacht zal worden ingesteld, de eerste om de buitenlandse gasten
en de'administratie te beveiligen, de tv?eede als zaalwacht op het
congres en voor toezicht bij de demonstratie.
Programma (ten vervolge op bericht vorig bulletin)
Op de toegangsbewijzen voor het congres (prijs ƒ 2,-) staat het
volgende programma afgedrukt:
vrijdag 21 november : 19.30 - 2J.30 uur Congres (1e deel);
zaterdag 22 november : 10.00 - 16.00 uur Congres (2e deel);
16,00 uur: Demonstratie;
's avonds na afloop van de opvoering van het stuk van Peter Weiss,
. . . . . .
discussie^
zondag 23 november
: 1.3*00 uur: actieverjgaderingen in AKHNATCN.

Verschenen is het NSR-blad "Aksie"_nQ. 3» dat o.a. een artikel
bevat over het Huntley-rapport.~ j
~\s is bij de Stichting NSR-publ
"Wat is er mis met de NAVO". Het materiaal waaruit de inhoud is
samengesteld is afkomstig van de commjissi€ buitenland van de PSP,
van- de NSR en van andere binnenlandse en buitenlandse studentenorganisaties. Het geheel telt 2k pagina's en is samengesteld onder
eindredactie van Herman Amptmeijer. i
°P PaS» 23 komt de volgende conclusie vooi : Gezien het doel en de
fundamentele structuur van de NAVO;, is onrr iddellijke uittreding
van Nederland dringend gewenst.
i ;
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11-11-1969

Vernomen is dat kort vóór het congres een persconferentie zal
worden gehouden, n.l. op woensdag 19 november. Voorts v/erd bekend
dat op diezelfde dag of op de 20ste twee gasten in Nederland worden
verwacht, een Deen en een Griek. De laatste zou tegelijk met
Theodorakis terecht hebben gestaan en een vriend van hem zijn. De
Deen, Knut Jensen, zou verantwoordelijk zijn voor de recente antiNAVO-acties in Denemarken (rel rond "afluisterposten") ,
Opnu, '• Jensen is een contact van de SVB in Denemarken en vermoedelijk
ook van Maarten Abeln persoonlijk.

Bericht van

Van
als
van
lid

Bericht van
12-11-1969

Op het NSR-kantoor is één dezer dagen vernomen dat ook vier Duitsers die actief zijn in de Bundeswehr, het NAVO-congres zullen
bezoeken. Dit houdt vermoedelijk in dat zij over hun ervaringen
zullen vertellen.

Bericht van
10-11-1969

De SIB in het congres

Bericht van
7-11-1969

Bericht van
7-11-1969

Bericht van
11-11-1969

buitenlandse zijde is over David Triesman, uit Engeland, die
spreker zal optreden, nog vernomen dat hij behalve actief lid
de studentenorganisatie RSA (communisten en trotskisten), ook
is van de studentenorganisatie RSSF (trotskisten en anarchisten)

'

Tijdens een bijeenkomst begin november j.l. van de NAVO-werkgroep
van de Studentenvereniging Internationale Betrekkingen (SIB) is
besloten als groep het komende NAVO-congres te bezoeken»
Men zou zich daarbij kritisch willen opstellen ten aanzien van de
KAVO~kritikasters en zonodig een afwijkend geluid laten horen.
trotskisten en de HAVO
Volgens de trotskist Joost Kircz is er met betrekking tot de NAVOacties nog niet veel indrukwekkends te bespeuren. Volgens Kircz
komt dit omdat de "beste mensen uitgeschakeld zijn".
Opm_._ ; Dit laatste verwijt heeft betrekking op het royement van
7 SJ-leden, eind september j.l., waartoe ook hij behoort.
Zoals bekend is de SJ een van de organisaties die de antiNAVO-actie organiseert.
Plaatselijke activiteiten
Op maandag 10 en dinsdag 11 november j.l. organiseerde de Actiegroep Zuidelijk Afrika in Amsterdam twee lezingen, één gewijd aan
het NATO-kol onialisme , met als sprekers Majoor A. van Soest,
mr Chr. van Krimpen en dr S. Bosgra; ;de ander aan de "rassenoorlog" ,
met als spreker.-Honald Segal. Een en :ander: werd aangekondigd in
een pamflet "Europees Vietnam", afkomstig ! van de NSSBIC, die op
hetzelfde adres is gevestigd en ook hetzelfde telefoonnummer heeft
als de NSR in Leiden.
Hoewel de NAVO op bedoelde bijeenkomsten i itvoerig aan de orde
kwam, werd er over concrete anti-NAVO-acti es niet gesproken,
De indruk van een insider is zelfs, dat ie dereen op dit moment
langs elkaar heen werkt. Tussen de Actie 2 uidelijk Afrika, de activiteiten van het Comité Vrij Griekenland ën het anti-NAVO-congres
zou geen enkele coördinatie bestaan, izodal ook geen optimaal
effect verwacht zou kunnen worden. ;
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Bericht van
7-11-1969

Als een soort voortzetting van de Derde 'flereldv/eek van eind vorig
jaar, hebben leden van de Tilburgse studentenvereniging Metanoia
het initiatief genomen om een Zuidelijk Afrika-week te organiseren.
Deze zou op 7 november j.l. beginnen en duren tot en met woensdag
12 november,
O.m. zou het stuk "Het gezang van de Lusitaanse Bullebak", van Pete:s
Weiss door Wageningse studenten worden opgevoerd (zie ook het
programma van het anti-fJAVO-congres, zaterdagavond 22 november).
Dit stuk handelt over de verhouding van Portugal tot zijn koloniën.
De week wordt besloten met een gastcollege van dr S. Bosgra.
Voorts zal op zaterdagmiddag 15 november om half 3 een anti-NAVOdemonstratie in Tilburg worden georganiseerd, door één van de
Kommunes.
Op dinsdag 18 en woensdag 19 november zullen in het kader van de
NAVO-week, eveneens in Tilburg, bijeenkomsten worden gehouden»

Bericht van
-"3-11-1969

Volgens een. bericht uit kwjstsbare bron zou de NSR ^000 exemplaren
van een anti-NAVO-fflanife"sT™naar~Den Haag zenden, v/aar deze op
15 november a.s. op de markt door leden van de Bond van Nederlandse
Marxisten-Leninisten (BNML) verspreid zouden worden.

Kwetsbaar

Bijlage;
Bijgevoegd wordt een NSR-stëncil over acties in het 3.eger, dienstweigering etc.
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