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Internationaal provo-congres
in het Europaimis te Borgha-

atfe 1 0 UOVQffibejT
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1966

rèn.

Hiermede moge ik Ure Excellentie het volgende berichten:
7

werd vernomen dat op 12, "\J> en 14 novem-

ber a.s.t in het Buropahuis te Borgharen, een internationaa^Ypï'Iovör :.
congres zal worden gehouden. Volgens de organisator van dit -cbngr.eé"^;1
' /•
, zouden aan dit congres provo's uit Nejierlaad,
België, Isjecho-ülowakije, Frankrijk en Duitsland .deelnenfen.'-'Hiéjb--':'*-'
-" ' *-ïS«1;, .. ,\,

thema van het congres is: "Internationaal beraad over, dé cc
en de consequenties ervan voor hei sociale leven".
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Voorts werd vernomen, dat de proro'e In ieder go val
~
*
** • van
zijn om te demonstreren. De plaats ddarvan werd tot -op - * • bekend. Mogelijk zal dit Maastricht zijn. Na a'flböp ,Tan"'~n
• afielandd^pua*
•
'./ '•'* in
"^i
aoudën de provo's tenslotte naar het
-yl
gaan om aldaar in een happening uiting/geren aan" iet' '
karakter van de provo-beweging.
Wat het bovenstaande bericht betreft, is vooral
digde deelneming uit ITsjecho-Slowakijke bijzonder
juli 1966 werd vernomen dat
—te
Amsterdam,
echtgenote
van de schaker
1
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ge die maand voor enige tijd naar Praag was vertrolckl|n» v-(l
genoot verbleef toen voor een schaaktoernooi in Califdrhie
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Het is niet duidelijk om welke reden de Tsjechen belangstelling hebben voor de provo's. Als er inderdaad Tsjechische jongeren
naar Nederland zullen komen, zal dit met de goedkeuring van de
Tsjechische partij-autoriteiten zijn. De vraag is echter of deze
jongeren zelf ook provo's sullen zijn. In Tsjecho-Slowakije kent
men weliswaar ook dergelijke jongeren - daar "Marietjes" genoemd maar gelukkig met dit verschijnsel zijn de autoriteiten daar evenmin als hier.
Weiliswaar is een verklaring voor de Tsjechische interesse
voor en hun (eventuele) vertegenwoordiging op het provo-congres
te vinden in het feit, dat de Nederlandse provo's deel uitmaken
van het Jongerencomité Vietnam en van de Actiegroep Vietnam* Het
optreden van deze groepen geniet uiteraard de warme belangstelling
en instemming van het te Praag gevestigde "filiaal" van het Zuidvietnamese bevrijdingsfront.
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Doordrukken van deze brief zond ik rechtstreeks aan de Minister-President,
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