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't-11-1969

Radere^ge^evena Inzake programma anti-NAVO-actie
Blijkens een stencil, ondertekend door Piet Ordernan, dat een verslag
bevat van de op 26 oktober 1969 gehouden landelijke bijeenkomst in het
NSR-kantoor in Leiden (aie ook pag.3 in bulletin no.1 dd. 29-10-1969
en de daarbij gevoegde bijlage), zal de demonstratie in Amsterdam op
22 november starten op het Europapleiri en.eindigen op het Beursplein.
Daarna organiseert de Federatie van Jongerengroepen van de PvdA (F-JQ)
een politieke kermis in AKHNATON, terwijl in de Pieterspoort de discussies zullen worden voortgezet. Diezelfde avond wordt in Felix Meritis een toneelstuk van Peter Waiss opgevoerd, getiteld "Gezang van de
Lusitaanse bullebak".
Aan de lijst van sprekers zijn toegevoegd: ^HliiJL.Y^S.JlH^.SEÏÏ» •^c* lan~
delijk bestuur 3J, recentelijk voorgesteld als landelijk voorzitter,
en Sibeko (PAG) uit Zuid-Afrika.
Nederlandse sprekers zullen onderwerpen behandelen als het gebruik van
ABC-wapens en het beurzenbeleid inaake politieke vluchtelingen die iu
Nederland willen studeren.
Sibako a.al/spreken ever de NAVO als instniaent tor onderdrukking in ds
Derde Wereld,
Vertegenwoordigers van de Amerikaanse SDS en de Duitse SD3 zullen spreken over acties in en tegen het leger.
Vóór het congres wil men straatdiscussies en plaatselijke demonstraties
organiseren in verband o.a. met plaatselijke toestanden (militaire oe~
feriterreinsn, vestiging van wapenfabrieken).
Na het congres wil men zich concentreren op acties in het leger, dienstweigering, de militaristische wetenschap en "het taalgebruik in verband
met de HAVO».
Wat de coördinatie van de gehele actie betreft, is de volgende verdeling
opgegeven:
pers
J NSB, tel. Leiden ^20^5
•
actie
: SJ,_ Amsterdam 2^7235
documentatie
: Jelle Visser en Gerard Koolstra, resp, bereikbaar
in Amsterdam op de abonnee-nummers 157650 en
Opm. Jelle Viseer is ex-vooraitter van de JSVB, terwijl Koolstra een
der mensen aan de VU is, die van het ibegit af aan actief aaa de
werkzaamheden van de NAVO-werkgroep hebber meegedaan.

Bericht van
4-11-1969

Anti-NAVO-activiteiten in Nijmegen
In Nijmegen heeft men reeds een groo.t gedeelte van 10*000 manifesten
uitgedeeld, die op kosten van de Unie van Studenten te Nijmegen (USN)
zijn gedrukt. De Stichting Nijaeegs Univer'siteijtsfonds (SNUF) sou voor
de actie ƒ 700,- gegeven hebben. De plaatselijk e afdeling van de studentenvereniging "Foliteia" gaf ƒ 5P»~ voor de aankoop van verfspuitbussen.
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Ten aanzien van de demonstratie op 22 november a.s. in Amsterdam,
waaraan naar verwacht wordt door ca. 100 personen uit Nijmegen zal
worden deelgenomen, is uit dezelfde bron vernomen dat deze "wel niet
zo rustig zal verlopen".
Tenslotte werd nog bekend dat op de voorbereidende vergadering van
26 oktober j.l. in Leiden een lijst aanwezig was van all'e kazernes
in Nederland, met de telefoonnummers ervan, de in- en uitgangen, alsmede met de aantallen van de daar gelegerde militairen .Opjn. Dit houdt kennelijk verband met het plan om tijdens de manifestatie bij kazernes pamfletten te gaan uitdelen, waarin tot dienstweigering zal worden opgeroepen.
Bericht van
^-11-1969

Als spreker op het congres zal ook worden uitgenodigd een in Parijs
verblijvende vertegenwoordiger van het Vietnamese Bevrijdingsfront.

"De Waarheid"
1-1969

"I>e_ Waarheid" en het anti-HAVO-congres
In een kort artikel reageert het CPN-dagblad op een in "Trouw" verschenen bericht over een recent bezoek van-Eric de Lange aan de "NATO
Assembly" te Brussel, waar over de problematiek van de studentenoppositie gediscussieerd is.
Opm,1. Het artikel is kennelijk bedoeld om "Trouw" belachelijk te
maken. Het interessante daarbij is, dat uit dit eerste bericht
in "De Waarheid" over het anti-NAVO-congres moeilijk'te destilleren valt, hoe de CPN over dit congres denkt. Wel komt een.
(licht) onbehagen t.a.v. Eric de Lange naar voren en dus vermoedelijk ook t.a.v. het congres.
2. Eric de Lange heeft zich overigens ofwel in de status van de
NAl'O Assembly vergist, ofwel om propagandistische redenen de
indruk gewekt, dat hij bij"de NAVO" op bezoek is geweest en
daar belangrijke ("geheime") documenten heeft meegenomen. De
met veel ophef aangekondigde publicatie van gedeelten uit deze
documenten, die geenszins een officieel karakter dragen, zal
mogelijk achterwege blijven, nu er blijkbaar geen politieke
munt uit geslagen kan worden.

Bericht van
27-10-1969

De IUS en het anti-NAVO-congres
Van buitenlandse zijde is uit kwetsbare bron o.a. het volgende vernomen omtrent een op 18 en 19 oktober j.l. in Brussel gehouden voorbereidende vergadering voor het anti-NAVO-congres.
De bespreking vond plaats op verzoek van de NSR, vertegenwoordigd
door Eric de Lange. Hoewel een vertegenwoordiger van de IUS was uitgenodigd (op verzoek van de NSR) woonde deze de vergadering niet, bij.
Dit zou het gevolg sijn van wrijving tussen de wel vertegenwoordigde
Belgische"Jeunes Gardes Socialistes" (= zusterorganisatie van de SJ)
waarvan nogal wat trotskisten lid zijn en de ]US. Wel is er voor en
na de bespreking contact geweest tussen de NS!.- en de lUS-vertegenwoordiger.
Eric de Lange heeft met name (financiële?;) steun gevraagd van de IUS.
Daarover schijnen echter moeilijkheden t? zijr vanwege het feit dat
het anti-NAVO-congres
(kennelijk volgens de 3US) niet "internationaal" genoeg zou zijn (geen vertegenwoordigers van Oosteuropese studentenunies) en vanwege het feit dat de IUS slechts een zeer beperkte
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controle op het congres zal kunnen uitoefenen en er met name over
teleurgesteld zou zijn, dat de erkenning van de DDR niet op de agenda
geplaatst is.
Opm.1. Er zijn andere aanwijzingen dat de verhouding met de communistische IÜS moeilijk is komen te liggen. Nadat de NSE QJJ.„aandringen van de IÏÏS en onder omstandigheden waarin over £eel_e
steun van de _IÜS gesproken is, de organisatie van het NAVOcongres op zich heeft genomen, lijkt de IÜS zich te zijn gaan
terugtrekken toen de zaak goed begon te lopen. Het is niet
duidelijk of dit om taktische redenen gebeurt, of vanwege
misschien een eigenzinnige houding van de NSR (zie de kwestie
van de DDE), of ook misschien vanwege het feit dat een aantal
organisaties waarin trotskisten nogal wat invloed hebben, bij
de anti-NAVO-actie betrokken is geraakt (zoals de Jeunes Gardes
Socialistes).
Qpm.2. De DDR-kwestie is interessant aangezien dit punt volgens het .
lUS-blad "Welt Studenten Nachrichten" no.5 - 1969 wél op de
agenda van het anti-NAVO-serainar voorkwam dat in april 1969
in België zou plaatsvinden (dat zoals bekend niet doorging
, en waarvoor in de plaats de manifestatie in Amsterdam gekomen
is). Dat agendapunt luidde: "Der Kampf urn die Anerkennung der
DDE als eine Komponente der gegen die NATO gerichteten Aktion
und urn europaischer Sicherheit". Het is niet bekend om welke
redenen de Nederlandse organisatoren dit punt hebben laten
vallen.

Stellingen tegen de NAVO op kerken
Inmiddels is de tekst beschikbaar van de in bulletin no.3 d.d. ^-111969 reeds summier vermelde reeks anti-NAVO-stellingen die op kerken
zijn aangebracht. Deze wordt als bijlage I aan dit bulletin toegevoegd,
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