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Aantallen buitenlanders
Volgens Erik de Lange, één der organisatoren van het anti-NAVO-congres,
zullen ^00-600 Fransen, 200 tot ^00 Belgen en ca 100 Duitsers naar Nederland komen. Een aantal van hen komt speciaal voor de demonstratie.
Voorts is vernomen dat een Portugees, die het congres zal bijwonen, zonder geldige papieren hier verblijft; er zullen twee Amerikaanse deserteurs uit Zweden komen (en niet één, zoals eerder gemeld).
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Verblijfplaats buitenlanders
Vernomen is dat de buitenlanders (onbekend wie en hoeveel), die op 18
november j.l. op Schiphol zouden zijn gearriveerd, thans op het NSRkantoor in Leiden verblijven.
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De Italiaan
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Van buitenlandse zijde is vernomen dat de in het vorige bulletin genoem
de Italiaan Pietro Marcenaro, die op het NAVO-congres komt spreken, ver
moedelijk identiek is aan iemand van diezelfde naam, geboren 2-6-19^6
in Uenua, die vrijgesteld provinciaal bestuurder is van de Italiaanse
PSIUP en een grote politieke activiteit ontplooit. In die functie bezoekt hij soms ook het buitenland.
Opjn. De PSIUP is een links-socialistische partij.
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Route demojastratie
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De organisatoren hebben inmiddels de demonstratie officieel aangemeld
en de volgende route opgegeven: Europaplein - Scheldeplein - Schelde™
straat - Ferd.Bolstraat - Weteringlaan - Weteringschans - Frederiksplein - Utrechtsestraat - Rembrandtplein - Halvemaansteeg - Amstel Muntplein - Rokin - Dam - Mozes- en Aaronstraat - N.Z.Voorburgwal Raadhuisstraat - Westermarkt.
Antecedenten Bertus Hendriks
Zoals reeds in bulletin no.6 dd. 19-11-1969 vermeld, zal het anti-NAVO*
congres worden voorgezeten door Bertus Hendriks, oud-ASVA-voorzitter.
Hendriks is sinds 1965 zeer actief in de studentenwereld, laatstelijk
tijdens de bezetting van het Maagdenhuis in mei I969t toen hij één van
de drie voornaamste leiders was.
De BHML en het anti-HAVO-congres
Naar verluidt zal ook de Bond van Nederlandse Marxisten-Leninisten
(BNML) medewerking verlenen aan het antij-NAVOJ-congres
Anti-NAVO-activiteiten in Tilburg
Vernomen is, dat er voor het forum van dinsdag 18 november j.l. in
Tilburg weinig belangstelling bestond. Het werd slechts bezocht door
ca 30 personen. De kolonel b.d. Kanters clie daar o.m. aanwezig was,
werd met boe-geroep ontvangen. De dempnsjtratie die zaterdag de 16de in.
Tilburg door het zgn. Links Front werd georganiseerd en ook in het teke
stond van de anti-NAVO-actie werd daarentegen een groot succes. Sr ware
ca 600 deelnemers.
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