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Het "Comité 29 november 1962", dat op zijn open brief aan

H.K.H. Prinses Irene en haar verloofde, nog geen antwoord heeft ont-

vangen, besloot opnieuw een brief aan H.K.H. Prinses Irene te richten,

waarin wederom om een onderhoud zal worden gevraagd op een door het

Comité zelf vast te stellen datum (waarschijnlijk op een weekend).

Gedurende 8̂ uur zullen dan steeds twee leden van het Comité,

voorzien van uitgebreid documentatie-materiaal over Spanje, posten

voor de hekken van Paleis Soestdijk in de hoop tot de Prinses te zullen

worden toegelaten. Deze posten zullen om het uur worden afgelost. Een

en ander zal geregeld worden vanuit een basis" in Soest.

Voorts werd besloten op de dag en in de gemeente van de huwelijks-

inzegening een grote demonstratie te houden. Vanuit geheel Nederland

zullen de demonstranten zich daarheen begeven en zich gesplitst in

kleine groepen langs de route van de stoet opstellen. Men zal pam-

fletten verspreiden en met spandoeken en borden demonstreren. Ook

worden "yell-groepen" gevormd en er zullen sit-down-acties worden ge-

voerd. Daarbij zullen de kleine groepen langs de route wachten tot de

huwelijksstoet in aantocht is om daarna op de rijweg te gaan zitten.

Ter verzorging van de publiciteit werd of wordt nog contact op-

genomen mef'Vrij Nederland"en"De Groene Amsterdammer'.' Overigens neemt

men aan, gezien de ervaringen met de "open brieven", dat de pers vol-

doende aandacht aan de acties zal besteden.

Tot een en ander werd besloten vóór de bekendmaking op 7 april j]

die, een huwelijk in Nederland onwaarschijnlijk maakte.

Na het schrijven van bovenstaande, werd met betrekking tot het

vermelde in de eerste twee alinea's nog het volgende vernomen:

Na de bekendmaking op 7 april j.l. besloot het Comité de plannen

tot het schrijven van een tweede brief en tot het posten voor paleis

Soestdijk toch doorgang te doen vinden, en wel na terugkeer van H.K.H.

Prinses Irene uit Frankrijk.

13 april


