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PINKSTES-MANIFESTATIE (1969) ANJV
Het Algemeen Nederlands Jeugdverbond organiseert op 2k, 25 en
I 26 mei 1969 een Pinkster-manifestatie, bedoeld als demonstratie tegen
:atoombewapening van de Duitse Bondsrepubliek en tegen het NAVO-hoofdkwartier in Brunssum en voor een onafhankelijke Nederlandse politiek.
In het kader daarvan starten op zaterdagochtend 24 mei te 10 uur
vanuit Amsterdam - bij het beeld van de Dokwerker - en vanuit Rotterdam - bij het beeld van Zadkine - een tweetal estafettetochten - te
voet - in de richting van het NAVO-hoofdkwartier in Brunssum. Voor de
overige deelnemers aan de manifestatie worden op 2k en 25 mei een drietal kampen georganiseerd: in Norg (Drente) voor deelnemers uit het
S noorden van het land; in Bunnik (Utrecht) voor deelnemers uit Amsterdam, Haarlem, de Zaanstreek, Noord-Holland-Noord, Deventer, Utrecht,
Apeldoorn; in Chaam (Noord-Brabant) voor deelnemers uit Den Haag, Rotterdam, Delft en Gouda.
De estafette vanuit Amsterdam voert op 2k flei via Hilversum,
Soesterberg en Utrecht naar Zaltbommel.
De estafette vanuit Rotterdam (waaraan ook wordt dealgenomen
door jongeren uit Den Haag) voert op 2k mei via Dordrecht naar Breda.
Op 25 mei (eerste Pinksterdag) vervolgt de eerste estafette vanuit Zaltbommel haar weg via 's-Hertogenbosch naar Son en Breugel, terwijl de tweede estafette vanuit Breda naar Son en Breugel vertrekt.
Vandaar wordt de tocht gezamenlijk voortgezet, via Eindhoven, Valkenswaard, Budel en Weert naar Stramproij.
Op 26 mei (tweede Pinksterdag) worden zowel de deelnemers aan de
estafettetochten als de deelnemers aan de kampen (Norg, Bunnik, Chaam)
met autobussen naar Brunssum vervoerd. Later op de dag trekken alle
deelnemers vandaar naar Heerlerheide.
Het ligt in de bedoeling, dat de estafettelopers op hun tocht
vooraf worden gegaan door ploegen bromfietsers, die tevens in de gemeenten, die men passeert, zorgen voor de verspreiding van manifesteri.
Men wil hen voorts laten begeleiden door enkele met leuzen beplakte
auto's en een geluidswagen.
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De deelnemers aan de karapen (2^ - 25 mei) worden ingeschakeld
bij de vorspreiding van manifesten in de omliggende gemeenten en bij
enkele speciale in het Pinkster-programma

voorziene demonstraties en

nemen op zaterdagavond 2k mei deel aan propagandabi jeenkomsten, waar
gediscussieerd zal worden over vraagstukken, die de belangstelling genieten van werkende jeugd, studenten en scholieren. Op deze bijeen!komsten

zullen waarschijnlijk ook enkele CPN-parti jbestuurders spre-

ken. (N.B. : "De Waarheid" maakte in een op 25-^-1969 gepubliceerd artikel over de Pinkster-manif estatie alleen gewag van discussiebi jeenkomsten in Bunnik en Chaam. Norg werd in dit verband niet genoemd, )
De deelnemers aan de kampen zullen ook al op de weg erheen
- op zaterdagochtend 2k mei - zoveel mogelijk propaganda maken. Deelnemers die per bus komen

beplakken hun vervoermiddel met leuzen, deel-

nemers die per fiets komen delen manifesten uit.
Op aaterdag 2k mei vvordt in Soesterberg, in de omgeving van de
vliegbasis - waar de estafette uit Amsterdam langs komt - gedemonstreerS tegen de opslag in Nederland van Amerikaanse atoomwapens.
Volgens "De Waarheid" van 25-^-19^9 wordt op zaterdag 2k mei
ook gedemonstrecrd in Breda. (N.B. : Mogenlijk door deelnemers aan het
kamp in het naburige Chaam. Wellicht ook door deelnemers aan de estafettetocht van Rotterdam naar Breda.)
Volgens "De Waarheid" van 25-^-1969 wordt voorts op 25 mei (cerste Pinksterdag) te 16.00 uur gedemonstreerd in Utrecht. (N.B. : Zeer
waarschijnlijk door deelnemers aan het kamp in het naburige Bunnik;
de estafette van Amsterdam naar Zaltbommel passeert reeds op zaterdag
2k mei Utrecht.)
Omtrent een demonstratie in Budel - waar de verenigde estafette
uit Amsterdam en Rotterdam op 25 mei (eerste Pinksterdag) passeert is niets bekend geworden.
Op 26 mei (tweede Pinksterdag) wordt ora 13 uur in Brunssum de
demonstratie tegen het NAVO-hoofdkwartier gehouden, die bedoeld is
als hoogtepunt van de Pinkster-manif estatie van het ANJV. Het ligt
voorts in de bedoeling de Burgemeester van Brunssum een verzoekschrif t
bestemd voor de Gemeenteraad aan te bieden, voorzien van handtekeningen uit het gehele land. (De Gemeenteraad wordt daarin verzocht bij
de Regering te protesteren tegen de aanwezigheid van het NAVO-hoofdkwartier in Brunssum.)
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Na de demonstratie in Brunssum trekken de deelnemers naar Heur: lerheide, waar een slotbijeenkomst wordt gehouden,
:

Volgens "De Waarheid" van 25-^-1969 werden 350 deelnemers aan

| de Pinkster-manifestatie ingeschreven.
•

Begin mei is een begin gemaakt met de verspreiding op grote
schaal van manifesten, waarin "werkende, studerende en schoolgaande
jongeren" worden opgeroepen deel te nemen aan de Pinkster-manifestatie,

9 mei 1969.
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