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VOORBEREIDING ABC-PROTESTMASS

Organisatie
De organisatie van de, rond Pasen te houden,
van
i
Den Helder naar Amsterdam, maakt een degelijke indr--^...*
.,..
UK., Alles - overnachtingen, maaltijden enz* - wordt tot in de punt j ^g
zondere aandacht wordt besteed aan

de voorbereidend

__
* « propaganda: invitaties aan jeugdorganisaties in binnen- en buiten -i__j
J
B
B
•
--land, zogenaamde
"plakacties" in de steden, een persconferentie in " j^ra
, rt
3.1966), regelmatige verzending van de nieuwste geg-„,r
•«vens aan de pers

e. d.

f

Deze uitgebreide en energiek gevoerde propaga^».. A ,
. . .
^--luc* oegint inmiddels
ziin vruchten af te werpen* Uit Nederland hebben zi _,,
,
J
^n reeds ongeveer
200 deelnemers gemeld, terwijl uit het buitenland e^^el , .
deelnemers worden verwacht, met name uit
'
Denemarken.

Duitsland,
'

, ... _,
België, Engeland en

n

Uit het f e i t , dat de bekende provo Rob Stolk

.
., . .
mvitatie voor de
persconferentie in "Krasnapolsky" mede ondertekende
_„ ,
^
' maS de gevolgtrekking worden gemaakt, dat de provo's als georganisee ^.^
mars zullen deelnemen. Rob Stolk zou inmiddels tot ^
*-ie organiserende
"werkgroep" zijn toegetreden.
Naar verluidt zou uit Antwerpen ook een groep

provo i

Helder komen, om zich bij de deelnemers aan te slui -(-

Actieplannen
Er is een gedetailleerd schema voor de mars °J)gesteld

D

Ho i

nemers zullen op 7 april in Den Helder arriveren. 0-^ 20.00
daar een voorlichtingsbijeenkomst plaats in

Ho'tel-rostaurant

"F

n

waar aanwijzingen zullen worden gegeven en de laat s -te vooru
zullen v/orden getroffen. Op vrijdagmorgen 8 april o^

uur oegint

de mars op het Koningsplein.
Het schema voorziet verder nog in verschillen^ man - f
tijdens de tocht, in de plaatsen waar zal worden

ovet>nacht

n

behoort de "nacht van de protestsong", op 10 april 's.avonds±n
met medewerking van de schrijver Simon Vinkenoog (die

een

Zaanda

,

zal afleggen), Alex Campbell (Schotland), Boudewijn ^Q Groot
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- 2andere protestzangers en beatgroepen".
De indruk bestaat nog steeds, dat de organisatoren geen wanordelijkheden wensen. Het is echter duidelijk, dat men dit niet geheel in
eigen hand heeft. Alleen al het grote aantal buitenlandse deelnemers
vormt een ongewisse factor. In de "werkgroep" zou men dan ook de mening
zijn toegedaan, dat 's-nachts, in de plaatsen waar men overnacht, zogenaamde "kalkacties" zouden kunnen plaatsvinden.
Men overweegt nog steeds om tijdens de mars bepaalde militaire
geheimen

bekend te maken. Enkele leden van de "werkgroep" zouden in-

middels "geheimen" verzameld hebben m.b.t. schuilkelders, opslag van
atoom-koppen e.d. De veronderstelling, dat het in dit geval vooral om
een publiciteitsstunt gaat, mag echter, naar het blijkt, nog niet geheel worden losgelaten.
De wijze van voorbereiding en organisatie en de geestdrift waarmede daarop door de jeugd in binnen- en buitenland schijnt te worden
gereageerd, doen vermoeden dat de organisatoren van de ABC-protestrnars erin zullen slagen hun plannen voor een deel te realiseren.
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