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Bericht van Persconferentie op 19 november 1969 in Amsterdam
1§— 11— 196C

J Tijdens de aangekondigde persconferentie in het nieuwscentrura van
de Atheneum-boekhandel in Arasterdam deelde £ric de Lange de schaar-
se persvertegenwoordigers mee, dat de Griekse actrice Aspacia
Papathanasiou vrijdag uit Londen naar Amsterdam zou vliegen en
dat behalve de op de agenda vermelde organisaties ook nog project-
bijdragen geleverd souden worden door het Angola-comité en werk-
groepen die zich met de Griekse kwestie bezighouden»
De actievergaderingen in Akhnaton van zondagmiddag 23/11, zullen
behalve acties inzake Zuidelijk Afrika en Griekenland, vooral ook
agitatie in het leger betreffen.
Het congresboek, voornamelijk samengesteld door Gerard Koolstra en
Jelle Visser is nog niet geheel gereed. De daarin opgenomen bij-
dragen, voorzover niet ondertekend door personen of organisaties,
zijn voor rekening van de samenstellers. Een zekere Jos van Oers
gaf op de persconferentie een toelichting op het Deense materiaal
over "NAVO-af luisterapparatuur en communicatiesystemen",
Opm» Het is mogelijk dat Van Oers identiek is aan Joseph van Oers,
- die in 19&3 deel nam aan de actie tegen de NAVO-Taptoe in

het Amsterdamse Stadion. Dezelfde persoon nam in mei 1969
deel aan de bezetting van het Maagdenhuis in Amsterdam.

Vervolgens stelden zich enige afgevaardigden voor, te weten de Belg
Guido Totte, die mogelijk op het congres de aangekondigde Fran^ois
Vercammen zal vervangen; Pietro Marcenaro namens de PSIUP, (spreekt
Frans) David Sibeko namens het Pan African Congress, Paul Dijkstra
namens het University Assistance Fund (heette vroeger het Univer-
sitair Asylfonj>-UAF), Martin van Rossum namens de SJ, Jorge Sangumba
namens Unita en Jan Halkes namens de "witte" BVD.
Opm. 1 . De genoemde Totté is evenals Vercammen van de Belgische Soci-

alistische Jonge Wachten, Hij was al eerder in Nederland en
had in augustus 1968 de leiding van een in Amsterdam gehouden
conferentie van de zgn. voorhoede-organisaties (in 196? opge-
richt ter ondersteuning van de Vietnamese revolutie en strijd
tegen de NAVO). In juni 1968 opperde hij volgens een bericht
uit kwetsbare bron de mogelijkheid tot acties tegen de fa-
briek van Dow Chemical in Terneuzen en wilde hij in verband
daarmee contact zoeken met Duitse en Nederlandse organisaties.

2. De Jan Halkes van de "witte" BVD is mogelijk identiek aan
Johannes A. Fr. H. Halkes, die in mei 1969 deelnam aan de be-
zetting van het Maagdenhuis.

Eric de Lange vertelde voorts dat er 'fOp Fransen werden verwacht, als-
mede Grieken uit Aken en tal van andere; buitjenlanders, voorts dat de
financiën door de organiserende verenigingen
en dat er enige giften zijn binnengekomen. Ook dat de zaal wellicht
te klein zal zijn voor de deelnemers:en! dat om die reden luidsprekers
buiten de RAI sullen worden aangebracht,. Tenslotte deelde De Lange
mee dat er ongeveer 10 Amerikaanse deserteurs en de Amerikaanse
dienstweigeraar Bob Taylor verwacht worden en dat tijdens het congres
nog enige technische details over de Deense
worden*
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Tekort aan slaapplaatsen

Vernomen is dat er voor wat betreft de congresdeelnemers, reeds een
tekort aan slaapplaatsen bestaat.

NAVO-krant

De door De Arbeiderspers gedrukte congreskrant, die inmiddels ver-
schenen is, bevat niets nieuws.

Artikel van Maarten Abeln over een in Denemarken afgenomen interview
met Erik Jensen

In een artikel van de bekende Maarten Abeln inzake een interview met
Erik Jensen over de recente actie van het Deense Vietnamcomité tegen
de NAVO "afluisterposten" zegt Jensen o.ra.:
"Het gaat ons om het systeem, dat je moet zien als een geheel. Een
"systeem met de Verenigde Staten aan de top en de arme landen onder-
"aan. De landen van de NAVO zitten daar ergens tussen in. Zolang ze
"hun plicht doen tegenover de VS, mogen ze flink meeprofiteren. De
"onthullingen die we nu doen, zijn een onderdeel van onze tactiek:
"een tactiek die gericht is tegen dat systeem", aldus Erik Jensen,
die zoals bekend komt spreken op het NAVO-congres. In dat artikel
wordt voorts gesteld dat Erik Jensen in Amsterdam meer details over
installaties van de NAVO in Denemarken zal meedelen.

Hét betreft hier Erik Jensen, geboren 3-9-1937 in Copenhagen, geschie-
denisleraar, van Deense nationaliteit. Hij staat bekend als communist
en Vietnamactivist. Hield zich in de afgelopen jaren ook met NAVO-
aangelegenheden bezig en was betrokken bij de organisatie van talrijke
acties en demonstraties»

Agenda

De agenda voor de anti-NAVO-raanifestatie wordt als bijlage bij dit
bulletin gevoegd. De aandacht wordt gevraagd voor het feit dat tot
de organisatoren ook de Amsterdamse afdeling van de Federatie van
Jongerengroepen (FJG) van de PvdA behoort. Dit nu was tot op heden
niet bekend. Voorts dat ook als spreker zal optreden, de Amerikaanse
deserteur^Bill Jones.

Het anti-NAVO-cong^res-logboek

Vernomen is dat in Leiden op het NSR-kantoor het anti-NAVO-congres-
logboek gereed is gekomen. Dit zal op 20/11 bij de grondraden ver-
spreid worden.
Opm. Het is mogelijk dat hiermee de congresmap wordt bedoeld, maar

zeker is dit niet.

Orde-maatregelen inzake NAVO-manifestatie

'Uit kwetsbare bron is vernomen dat de SJ een
rond de NAVO-manifestatie heeft voorbereid,
de RAI een groep van ongeveer 25 leden yan
staan om vernielingen en beschadigingen i tegeiji
er SJ'ers gemobiliseerd worden om tijdens de
ringen tegen te gaan. Indien leden van <jle Ro$e
tie willen deelnemen, zal hen dit word
niet in de kop van de stoet lopen. Men wil
dat de leden van de ordewacht onderling;contact
ten zoveel mogelijk rode vlaggen ten spandoek

aantal orde-maatregelen
$io zou aan de ingang van

organisatie gereed
te gaan. Voorts moeten

demonstratie ordeversto-
Jeugd aan de demonstra-

; zij mogen echter
a 5 megafoons huren, zo-

kunnen houden. Er moe-
én meegevoerd worden.

deze

toegestaan;
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Het is voorts de bedoeling dat een 15-tal SJ'ers de buitenlandse
sprekers in de RAI en tijdens de demonstratie zal begeleiden. Als
er iets mocht gebeuren, moeten zij de buitenlanders in veiligheid
brengen.
Opro. Het betreft hier vermoedelijk de zgn. ordedienst waarvan sprake

v/as in bulletin no.5 dd. 1^-11-1969t pag.2.

Bekend werd ook dat een VW~busje buiten de RAI gebruikt wordt als een
soort opvangstcentrum van SJ-leden die behoren tot de ordewacht.

NAVO-nummer van PSP-blad

Deze aflevering van het PSP-blad "Radikaal" is geheel gewijd aan de
NAVO. Het bevat artikelen van vooraanstaande leden van deze partij
o.a. over het ontstaan van de NAVO, de NAVO en Afrika etc-
Opm. Eén der schrijvers, nl. Herman Ainptmeijer, v/as nauw betrokken

bij de samenstelling van brochure "Wat is er mis met de NAVO",
die in het kader van de anti-NAVO-actie bij de Stichting NSK-
publicaties is verschenen.

Aa.ntal deelnemers demonstratie

Erik de Lange schatte het aantal deelnemers aan de demonstratie op
2500 a 3000.

Oprichting Belgische Solvak en anti-NAVO-manifestatie in Amsterdam

Tijdens een voorlichtingsvergadering van de Belgische soldatenvakbond
"SOLVAK" op 16 oktober j.l. in Gent, werd door een Belgische spreker
o.m. de anti-NAVO-manifestatie in Amsterdam aangekondigd. De promotor
van de SOLVAK is de Belgische studentenleider Paul öoossens, die kort-
geleden in militaire dienst is gegaan. Hij zou op 2 oktober j.l. in
Amsterdam zijn geweest om daar in verband met de oprichting van zijn
organisatie, contacten te leggen met een soortgelijke vereniging in
Nederland.
Opm. Goossens staat bekend als leider van de Leuvense Studentenvakbe-

weging (SVB) en voorzitter van de Belgische studentenvereniging
VVS. Een medebestuurder van Goossens was aanvankelijk nauw be-
trokken bij de voorbereidingen voor de anti-NAVO-manifestatie,
die oorspronkelijk in april 1969 in België zou worden gehouden.

*) Vrij voor actie.
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/uati-Kato korigres 21 en 22 november, Rai korigres centrum Amsterdam.
Organisatie: anti-Kato-kcrmittee- bestaande uit Nederlandse Studenten
F.aad, Bond voor Dienstweigeraars, Sicialistiese Jeugd, de Amsterdamse
afdeling van de federatie van jongerengroepen in de PvdA.
De voertaal tijdens het kongres is engels. De voorzitter is Bertus Hendriks.

?rogramma anti-lTato kongres:
vrijdag 21 npvenmber 19-30 uur.
- Eric de Lange, Nederlandse Studenten Raad: korte historische inleiding
over ontstaan en funktie van de Kato; de konfrontatie Nato en buiten-

parlementaire oppositie in de lidstaten in verband met de binnen de Nato
gevoerde diskussie over de 'onrust onder de jeugd'; doel van het anti-
!3ato kongres. . .

- Bill Jones, Amerikaans deserteur, aktief medewerker van het American Deser-
ters Committee in Zweden: de Vietnamese oorlog, de macht van het militair-
industriële kcmplex in de Westerse samenleving, de motieven voor zijn desertie,

- David Sibeko, Pan African Corgress, Zuid Afrika: De ekonomische, politieke
en militaire vervlechting van de regimes in Angola, Mozambique, Rhodesië en
Zuid-Afrika. De strijd van de bevrijdingsbewegingen.

- Portugal, film van de Cineclub mot o.a. opnames van de fascistische jeugd-
beweging in Portugal.

Pauze- 22.00-22.15

- Portugese deserteurs motiveren hun desertie, De inzet van Nato-wapens
in de Portugese koloniën.

~ George.Sangumba, Angolese bevrijdingsbeweging Unita: Dé strijd tegen
het portugese kolonialisme. Ekonoraische belangen van het westen in Zuidelijk
Afrika.

- Paul Dijkstra, Universitair ArylfondK: Het diskriminerende vluchtelingenbe-
leid van de Nederlandse Regering en de politieke maatstaven die hierbij
worden aangelegd.

23.30 einde eerste dag. . ' _ ' _ ' .

Zaterdag 22 november aanvang ''0.00 uur.

- Francois Verkammen, Socialistische Jonge Wacht (België). Het verband
tussen de ontwikkeling van het n ̂'-kapitalisme: machtsconcentratie en
monopolievorming en de liato. Het militaire budget als krisisbestrijdende
faktor in het kapitalisme.

- The People Show (= een engelse toneelgroep). Zij zullen gedurende het
kongres een aantal korte scènes in de zaal spelen en j daarin de thema's
verwerken die op het kongres aan de orde zijn.

- Pavid Triesman , Radical Socialist Studevt Force, ifcgland. Natuurwe-
tenschappelijk onderzoek ten dienste van d^ atofcaire
bacteriologische bewapening.

chemische en

- Pietro Marcenaro, PSIUP, links socialistische; part:.j in Italië.
Be sociale strijd in Italië, dreigende Ilato interventie, plannen .voor
een staatsgreep ' ;



12. 30 - 13.30 Pauze.

- Mare Olivier, UNEF, Frankrijk. De invloed van de Nato in Frankrijk,
de rol van Frankrijk "binnen het westerse militaire systeem.

- The People show

- Erik Jensen, Deens Vietnam Kommittee: De ontdekking van afluister-
apparatuur in de kelder van de universiteit in Kopenhagen, onthullingen
over U at o Kororaunikatiesystemen en de kontroleerbaarheid van K at o akt;i-
"viteiten in de lidstaten.

- Aspasia Fapathanassiou, Griekse actrice} declamatie van Griekse ver-
zetspoezie. .

- Leloudas, Patro5-ttisch Front, Griekse verzetsorganisatie. De mede-
plichtigheid van de NATO en de CIA aan de Griekse staatsgreep.

- Martin van Rossum, Socialistische Jeugd, Voort 7, ett ir g en verheviging van
de anti-Hato aktie - aktie binnen scholen, universiteiten en het leger

16.00 einde kongres.

16.00 - 17.30 Anti-Nato demonstratie Vanaf Europaplein naar Westersarkt.

's avonds toneel in Feliz Meritis, Keizersgracht 22H. Gezang van de
laisitaanse Bul l eb ak. ïïa afloop wordt i.s,m. het Angola konmittee een
diskussie georganiseerd. Aanvang 20.00 uur.

- Politieke kermis in Akhnaton, OZ, Voorburgwal 268

- Informeel napraten met kcngres-sprekers in café Pieterspoort.

Kondag 23 november 13.00 uur Aktievergaderingsn in Akhnaton ism
Angolakommittee en Griekenlandverkgroepen.


