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OPROEP AAN Ui. 1NTRNATIDHAL[ PROVOTARI1AT
Wat is het provotariaat?
Alle provoos,beatniks,pleiners,nozems,teddy-boys,blouson noirs,gammler,
raggare,stiljagi,mangupi,studenten,kunstenaars,kriMinelen,à-Socialen,an
archisten en ban-de-bommers. Die geen carriere willen maken,die geen geregeld bestaan leiden,die zich voelen'als een witte fiets op' een autoweg.
Hier,in de door koolmonoxyde vergeven asfaltjungles van Amsterdam,Londen,
Stockholm,Tokio,Moskou,Parijs,New..York,Berlijn,Milaan,Warschau,Chigaoo.
Het provotariaat is de laatste opstandige groep in de welvaartslanden.
Het proLEtariaat heeft er zich onderworpen aan zijn politieke leiders en
zijn televisie: Het is samengesmolten me't, zijn • oude tegenstander,de bour
geoisie,tot één groot grijs KLOOTJESVOLK. •
De nieuwe klassetegenstelling is: Provotariaatt - Klootjesvolk.
Maar het' provotariaat is geen "klasse",daarvoor is het te heterogeen
samengesteld. Het provotariaat is een DE-KLASSE.
.

hei provothriaat is

een anonieme menige van. subversieve "elementen

Waircn is het provotariaat opstandig?
Hct voorbeeld dat de miljoenen elleboogwerkertjes,suksesjagertjes en
maatschappelijke-ladder-beklimmertjes ons geven is Al te vervelend.
"SUKSES": een eigen homeeen eigen,auto,een eigen tv,een eigen vrouwvan het-jaareen eigen ijskast,een eigen Positie.
We leven in een smakeloze eenheidsmaatschappij. Het kreatieve individu is
een uitzondering. Gedrag en konsumpties worden ons voorgeschreven of opgedrongen door d& kapitalistiese' of kommunistiese Big Bosses.
Maar de provoos willen zichzelf zijns
Zij willen de Kreatieve Vrijetijdsbesteders van Morgen zijn!
Weg met Philips,weg met Seven-up,Lexington,DAF,Persil,Prodent,t
'
HET PROVOTARIAAT VERAFSCHUWT DE VERSLAAFDE KONSUMEPT.
`ï ,den
We leven.ineen autoritaire maatschappij. De Autoriteiten (
:int1oed..
;_
a
het'
Klootjesvolk)
bepalen
wat
er
gebeurt,wij
hebben
er
'van
}aren'...
=".'.'. •
op. We organiseren happenings;de , happening.is ons.aandeel in het
'"
r'' , "
dàt de Autoriteiten ons trachten •te ,gnthouden.
Tegen onze wil bereiden de Auteriteiten.zich voor op een atoomoorlog.
Overa l :' :
slaan zij atoombommen op: in Amerika,Rusland,Engeland,Frankrijk én .G,'hina,binz ez kort ook in West-duitsland,Zweden,Indonesie,Israel,India enz. Als_. : de oorlei t
in Vietnam zich uitbreidt tot een atoom-oorlog zal waarschijnlijk iiàzt hele noor-''ir
delijk halfrond van de aarde voor mensen onbewoonbaar worden!; ; ,-De Autoriteiten beslissen over ins leven en 8nze deod.
HET PROVOTARIAAT IS BANG VOOR DE ATOOM-OORIOG VAN DE AUTORI"TEITE#:._.

.:,,;`.^

•

'

Dus ligt het provotariaat overal overhoop met de Autoriteiten.
De politie hakt erop in als we demonstreren tegen de atoombom,als we happenen,
als nozems (in een onbewust protest tegen deze maatschappij) op hun manier optreden. Op ons,provoos,reageert de politie zijn rancune-gevoelens af.
POLITIE TEGENOVER PROVOTARIAAT - HIERARCHIE TEGENOVER ANARCHIE.

'et.anarchies instinkt van het internationale provotariaat heeft het anarchisme opnieuw geinspireerd. Vooral de anarchistiese beweging PROVO in
Nederland komt uit het provotariaat voort en tracht de provoos in de hele
wereld d6-klassebewust te maken.
Wat wil het anarchisme?
KOLLEKTIVISATIE (geen priv6 bezit, maar zoveel mogelijk gemeenbchappeli1c bezit),
DECENTRALISATIE (afschaffing' van de Staat,waarvan. de regering bijna alle macht bezit),
DEMILITA9:RISATIE (ontwapening,geen hierarchien);
ten nieuwe maatschappj bestaande uit een_Federatie van zo autonoom mogelijke
Kommunes,waarin het priv6-bezit afgeschaft is.
Computers zullen in het komende sybernetiese tijdperk het work van de politici
moeten overnemen.
In deze teohnokratiese maatschappij, ge decentralis.eerd in klein.ere, gemeenschappen,
zal werkelijke DEMOKRATIE verwezenlijkt worden:
HET ANARCHISME WIL REVOLUTIEI,
'

-

.

.

.

PROVO wanhoopt echter aan de komst van Revolutie, en Anarchie. Toch .put :PR.QYA, ;
moed uit'het anarQb Oe lhet 'is voor{"ons de' enig a,nvaardbare maatschappijbesohóu- •
wing:. Het is ons •i41eoLogies .wapen tegWde totalitaire machten die het.•.provoi. 1
tariáat bedreigen.
Ala .het provotariaat . de - kracht (nog? )• mist voor een "revolutie, dan rest ons:
;

.

'

'

DE PROVOKATIE.

.

De slimme spelde.é
k. Onze : laatsteplaatsen
kans om de Autoriteiten op de vitsl
te treffen. Door:provokaties•mèèten we de•Autoriteiten dwingen zich bloot s te.
geven.
Alle uniformen,lairzen,petten,sábéls,knuppels,waterkanonnen,politiehonden,
traangasbommen en wat men voor ons nog meer in petto heeft moeten in het geweer komen. De Autoriteiten moeten zich laten zien als ware Autoriteiten:'
de kin vóóruitgestoken,wenkbrauwen gefronsd,ogein toornig,links en rechts
dreigend,bevelend,verbiedend,vonnissend. Z6 zullen ze'zichzelf meer en meer
impopulair maken en de mensen rijs voor het anarchisme: Z6 kan weer een revolutionair klimaat ontstaan] een KRISIS:
:.:.:

De Krisis van de Geprovoceerde Autoriteiten.
De GROTE PROVOKATIE,waartoe wij het internationale •
provotariaat oproepen:
PROVOCEER,VORM ANARCHISTIESE GROEPENt

PAS OP PROVOOS,WIJ VERLIEZEN EEN WERELDI

PROVOKATIE NR.8

PROVO, anarohistenbiad.
Amsterdam,1965
Valkenburgerstraat 132 9101
Wordt verspreid in het Nederlands,Prans,Ddits,Engels,Zweeds,
Deens, Noors,Fins,Russies,Pools, Japans,Chinees,Papiamento,
Spaans,Italiaans,Servies,Tsjéchies,Roemeena.

•

.

PROVOKATIE NR, 1 1

Gemeentelijke Geneeskur.digo
Gezondheidsdienst

//

Uitgave Provo,ararchisten-

blad, Valkenburgerstr.132
XXX

Voorlopige mededeling,16/III/'65

Bijlage A (11) - AV

Provo brengt voor het ;verst onderstaand rapport cp grote schaal aan het
licht,omdat wij menen dat de bevolking van Amsterdam recht heeft te ;veten
dat haar lucht nu al verpest is;dat toont dit rapport overtuigend aan.
Toch ward dit rapport door het gemeentebestuur als "theoroties" afgedaan,
echter niet voor publikatie • vrijgegeven. Het rapport laat zien, dat de
vestiging van iobiloil aan het Noordzeekanaal onze lucht zó zal verontroinigen,dat alle geldende luchtverontreinigingsnormon ruimschoots zullen worden overschreden. Daarom daze prevokatie: ter contróle over de
Autoriteiten,door da Amsterdammers zélf:: •

ONDERZOEK NAAR HET VOORKOMEN VAN SO2 IN AMSTERDAM.
Inleiding•

In Amsterdam is het onderzoen naar het .voorkomen van S02-in de atmosfeer in
de loop van 1964 op gang gekomen..Er worden SO 2 metingen gedaan op een aantal vaste
punten en met behulp van een meetauto worden waarnemingen gedaan op variabele punten.
De metingen worden uitgevoerd met impingers waarin zich een oplossing van 0.1 hi chloormercuraat (Na 2 Ha C14) bevindt. Op do vaste meetpunten
v
mrdt
gedurende 24 uur lucht
door een impinge gezogen met een snelheid van + 2 m'/24 uur. D.m.v. een schakelklok
wordt om 0 uur van de. ene op de andere impingor overgeschakeld. Da metingen met de mobiele opstelling geschieden eveneens met impingers. De. duur van doze metingen is een
i uur en de doorzuigsnelheid bedraagt ongeveer 600 liter- per• uur.
Het in werking komen van het meetnet van vaste. punten voor hot bepalen van SO dag( tiddelder_ is geleidelijkaan verlopen. Het eerste punt (A) op do Nieuwendaismerdijk 292
in Nieuwendam ging draaien op 30 januari 1964. Eind september 1964 volgde punt B' aan
de Buikslotermeerdijk nabij Nieuwendam. Eind september 1964 kwamen de punten C,Bèemsterstraat/Nieuwendam en D = Wingerdweg ten westen van het N.H. in working. Eind november
volgeen ten slotte de•punten E = vol'_stuinen,Buitenzorg/Moouwenlaan; F = Porthaven,
Aambeeldstraat;G = Schellingwoude en H = Adema van Scheltemaschool. Al deze puntbn zijn
gelegen in Amsterdam-Noord.
.
Begin februari 1965 zijn opnieuw 3 meetopstellingon in bedrijf gekomen,zodat op dit
moment op 11 punten 24 hr luchtmonsters worden verzameld welke op SO2 gehalte worden.
onderzocht. Het is de bedoeling dat het net van 11 punten op korte termijn met nog 4
punten wordt uitgebreid.
••
'
iaet de meetauto zijn vanaf augustus 1963 • op 2 of 3 middagen per week i uur waarnemingen verricht zowel in Amsterdam-Noord,als ook in Amsterdam ten zuiden van het afgesloten IJ ("de stad"). Verreweg du meeste waarnemingen zijn echter in A'dam-Noord'gedaan.
Een principieel verschil tussen de onafgebroken doorgaande 24 uur waarnemingen op
de vaste meetpunten en de i uur waarnemingen met de mobiele meetopstelling is,dat met
da laatste getracht wordt om SO 2 in de buitenlucht te bepalen op die plaatsen waar
hoge concentraties verwacht kunnen worden,d.i. in de rookbaan van grote bedrijven,door
leet continue karakter van de le methode en•tbroe'kt daaraan een specifieke gerichtheid.

kësultaten. Van de 24
uur waarnemingen worden de.uitkomsten vermeld afkomstig van de
punten A t/m H alle'gelegen in Amsterdam-Noord. Op ons laboratorium dan de Nieuwe
Achtergraoht 100 zijn met enkele onderbrekingen gedurende olctober,novomber,du,cember
1964 en januari 1965 3 ' maal per week 24 uur SO 2 bepalingen gedaan op dezelfde wijze
als•op de punten A t/m H. Hat• maatpunt bevindt zich op de 4e verdieping van de. G.G.
en O.D. aan do zuidzijde -van het getrouw. .
. De resultaten van deze•, retingen zijn vermeld onder letter T. In tabel I staan de uitkomsten van da punten A t/m T. In figuur 1 zijn do relatieve frequentieverdelingen van
cie- SO daggemiddelden op de punten A tlm H in blokdiagramvorm weergegeven. De klassebreedte van de histogrammen E t/m H is 2 maal zogroot genomen als van, de punten A t/m
D aangezien op de punten * t/m H nog slechts 65 waarnemingen waren verricht. Uit.fig.
1 blijkt dat op alle Meetpunten de meeste uitkomsten lager zijn dan 200 p gr.S02/m 3 .
januari 1965 overschrijden
De gemiddelde waarnemingen over hut tijdvak december 1964
niettemin op alle punten uitgezonderd punt G (Schellingwoude) de Russische norm Van
150 aa gr.S0 /m". per 24 uur (zie tabel 1) .
2
'
Uit tabel' I blijkt, voorts', dat op alle punten in e6n of meer gevallen "een waarde wordt
'v
overschreden an 400 eu gr.S022/m 3 (Immissionsgrenzwcrt fur Dauereinwirkung im 9ume Ingolstadt,Bayern.Artikel in:"Staub" 24,1964). Ook een waarde van 500.0 gr 802/m wordt
op alle punten in A'dam-Noord S6n of meermalen overschreden..Rp het punt F = ponthaven
Aambeeldstraat is dit zelfs 6 ::,Ïer,of in 9,2 % van het aantal waarnemingen gebeurd.
De metipg i n naar $0 2 in du buitenlucht verricht op ons laboratorium (punt T) geven een
indruk,*:n de achtergrond verontoiniging in da stad. De gemiddelde uitkomst van 43
waarnaMe_ngen was 200 et gr. S02 /m waarmede de Russische norm ruim vrordt ov e rschredon. •
In 2 gevallen werd eon concentratie gemeten groter dan 400 ii gr. S0 2 /m3 (n1.408 + . 40%
In tabel II zijn de waarnemingen van do periode december 1964 - januari 1965 (28 november 1964't/m 31 januari 1965) op de punten A t/m H inged:eld naar de windrichting
zoals deze in de betreffende 24 ut'r gemiddeld . war.
-

T.

•

—Uitgerekend is de gemiddelde SO 2 conc. per.24 uur in de windrichting.
TABEL II.

Windrichting

•
.iJ
,.NATO •
NO
ONO
0
OZO

ZO
ZZO

Z
ZZW
ZW
WZW

W
WNW .
NW
NNW

Frequentie
windrichting

1
1
4
5
4
1
3
4
9
6
11
.7
2
2
2
1

Gemiddelde SO2 conc./24 uur in }.t gr./m 3
in de
A
B
C
12 19 17
63 42 46
84 .40 35
84 66 63
118 112 100
157 210 116
134,168 141
170 372 131
355 290 244
166. 193 244
275 179 244
161 140 142
68 144 105
124 102 '77
43 27 18
4
47 18

windrichting.
L
L
G
F
17 43
•- 15
33 43 130 39
60 61 200 45
69 77 634
77
115 214 356 74
1
202 489 359

H
63
126
112
79
104

232
213
207
172
166
126
234
200

189
141
151
108
163
186
1t4
176

120
74
173
98
131
184
374
204

232
319
184
179
122
209
154
172
134

118 74
156 189

86
97

40
32

44
60

251
172
196
144
192
168
158
234

In figuur 2 zijn daze uitkomsten grafisch weergegeven in de vorm van zwaveldioxydewindrozen. In da figuur zijn du meetpunten met de S02-windrozen volgens de ligging'ten
opzichte van elkaar en t.o.v. do schoorstenen van de oude en nieuwe zwavelzuurfabriek
van Ketjen N.V. op schaal getekend. Duidelijk blijkt,dat do hoogste SO2' concentraties
op de 8 meetpunten gevonden worden als de wind via, het complex Ketjen het meetpunt
bereikt.
Het aantal waarnemingen op punt A is verreweg het-grootste nl. 277 en loont zich
daarom•hot beste voor een nader-statistisch onderzoek.
In onderstaande tabel III zijn daze waarnemingen in eon 10-tal afrondingsklassen ingedeeld. Hot klassemidden wordt gebruikt als aanduiding voor de betreffende afrondingsklasse. Uitgerekend is tevens het percentage waarnemingen dat onder de als klassenridder_
aangeduide grenzen blijft.
TABEL III.
concentratie
aantal waarnemingen
% beneden de grans •
0
n.a.
4
(n.a. _
niet aantoon25
73
1,5
63
28,3
baar ,
75
125
u gr.S02 /m3 )
49
51,5
175
69,5
32
.
225
23
81,3
10
275
89,7
400
• 14
93,3
625
98,5
3
1
850
99,6

I

In figuur 3 zijn de :„•rekende % op logarithmisoh waarschijnlijkheidspapier uitgezet tegen
de grenzen.. Door de punten is eon rechte lijn te trekken. Bij interpolatie eli•pct,dat de
Russische norm van 150 >Ia gr/m 3 in 40 % van de waarnemingen wordt overschreden,de grens
van 400 }a gr/m 3 in 5 % van do gevallen en de grens van 500 u gr/m3 . De Engelse 15 minuten MACwaarde van 1300A gr4m3 of 0,5 ppm,welke omgerekend m.b.v. de tabel van Wippermann neerkomt op 670,u gr/m ) per 24 uur,wordt in 1,2 % van de waarnemingen overschreden.
Bij extrapolatie blijkt dat verwacht kan worden dat de grens van 1000A gr/m 3 in 0,2 %
van de gevallen zal worden gepasseerd.
In de periode september 1963 - september 1964 zijn totaal 327 i uur SO 2 waarnemingen
gedaan. Aangezien.doze waarnemingen gericht waren op het vaststellen van do verontrei
nigingsbijdrage van een bepaald bedrijf of concentratie van bedrijven zijn do cijfers ook
als zodanig ingedeeld. In tabel IV staan do resultaten. .
lies*sche Duitse
Engelse
TABEL IV.
-MAO
0
az
0%
gr/m3
5
gr/
p.
S02
,u
802
gr/m3
^
Gebied
vav
fl
m
gemiddeld
max.
9m3
1 1 60
0 mg Ketjen
1,9.
155
240
6,4
u 701-1413
0mg,(Papaverweg .
((Carbidfabriek
•118
10,2
1311
0,8
240
3,4
Vuilverbranding
Centrale Noord
200
omg.centr. Hemweg
26
600
7,7
0
0
stedelijk gebied
0
700
18,2
0
22
289
0
0
6
"
" zomer
69
0
47
•
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r
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A
B
C
D
E
P
G
H.
I
Meetpunt

Aantal
waarnemingen
272
187
128
131
65
65
64
65
43

Gemiddelde SO -conc. per 24 hr
in aa< gr/m3
conc.
dec.'64-jan.!65
Gehele periode
30-1-'64
29-7-'64
25-9-'64
25-9-'64

-

31-1-'65
31-1-'65
31-1- 1 65
31-1-'65

.127
137
_35
.143

1-10-'64 - 31-1•-'65

200

187
177
156
156
176
222
132
162

conc. in gr. '
502 /m
M in.
Max,
2
I
3
9
35
45
15
194
46

865
624
613
452
685
1432
541
608
408

Duitse norm
Engelse norm
Aantal waarnemingen
Aantal waarne ingen
Aantal
waarnemin,
- 5 }y gr/m 3 52.70 ,u. gr/m 3
400 ,u grim'
Totaal %
Totaal %
Totaal %
A
610
4
1,5
2 ,3
1
o,4
B
5,2
2,1
4
0
0
4
C
3, 1
3
2,3
0
0
D
3
1
2,3
0,8
0
0
E
1
1,5
3, 0
2
1
1,5
F
8
12,3
6
9,2
2
3
G
6,2
4
1
1,6
0
0
H
1
1,5
1
1,5
0
0
2
0
(T
4,7
0
0
a
In fig. 4 staan do relatieve frequentieverdelingen van zowel de waarnemingen uit de
omgeving van Ketjen als van de Papaverweg grafisch weergegeven. Uit de cijfers blijkt
dat de Russische norm van 500,u gr/m regelmatig wordt overtroffen. De Duitse tlACwaarde
van 750 u gr/m3 gem:ten over 30 minuten,welke volgens V.D.I. richtlinien pe1E uur 1
maal overschreden mag worden,wordt enige eialen overschreden,waarbij opvalt dat dit in
het gebied beinvloed door het complex Papaverweg vaker gebeurt dan in het gebied beinvloed door Ketjen. De tamelijk korte waarnemingsperiode maant ons echter tot voorzichtigheid bij het trekken van conclusies.. In de omgeving van de Papaverweg werd zelfs 46nmaal de weinig etrenge Engelse I,IACwaarde van 1200 ,u gr/m3 (verkregen door omrekening;
volgens Wippermaun van de 15 min. MACwaarde) overschreden.
!!orden de waarnemingen uit de omgeving van Xetjes in 13 afrondingsklasscn ingedeeld
en worden de percentages beneden de respoc!:ievelijke grenzen uitgerekend dan ontstaat
het beeld dat tabel V geeft:
Tabel V. OHOICITIEG KGTJ. ;. SO 2 - • UUR WAARNuIIING.SN.
Concentratie m. g%r m3
aantal waarnemingen
% beneden de grens.
n.a.
0
0
50
31
0
0
51
20,1
'Y., fl
28
53,2
350
18
71,4
450
16
83,1
550
2
93,6
650
4
94,8
750
1
97,4
850
0
98,1
950
1
98,1
1050
1
98,7
1150
1
99,4
'ook deze percentages zijn in fig.3 uitgezet tegen de grenzen..Bij interpolatie blijkt,dat
de grens van 500 ,•,a gr/m 3 ,de Russische ï.:ACwa arde in 12% van het aantal waarnemingen zal
worden ove;sc �reden. De in Ingols•tadt (zie voor) genoemde 1 uur 50 2 -concentratie van
750,u gr/m ,welke daar bij 5x overschrijding per 24 hr. aanleiding geeft tot vooralarm,
.zal hier in 3% van de waarnemingen worden overschreden. Bij extra-polatie vinden wij,dat
overwacht kan worden,dat de Lngelse MAC-waarde van 1200» gr/m 3 in 0,4% van het aantal
'waarnemingen zal worden overschreden,altans bij de huidige meetfrequentie.
Samenvattin 'S . Zowel uit de 24 uur waarnemingen als uit de
i uur waarnemingen kan besloten worden dat A?dam-Noord in sterke mate beïnvloed wordt door de daar gevestigde indusi:riën (Ketjen) en grote bedrijven (Centrale Noord). De in fig.2 geschetste SO 2 windrozen duiden onmiskenbaar op de verontreiniging van SO2 door de zwavelzuurfabrieken
van Ketjen N.V. Dit wordt bevestigd door de incidentele i uur waarnemingen.k de verontreinigende invloed van het complex Papaverweg en van de Centrale Hemwe °^stt de laatste methode duidelijk aangetoond. De Russische norm en ook de Duitse norm worden regelmatig. overschreden. Zelfs de weinigstrenge l'nBelse norm wordt zo wa t bij . de 24 uur als
bit •doa uur waarnemingen een enkele maal overschreden. ier blijkt voorts,dat in de stad
met een • . nzienlijke. achtergrondconcentratie. rekening moet worden nehouden.

aan hei amsterdamse pro taraa±
Het spel van provokatie en kontra-provokatie heeft geleid - tot de krisis van de geprovc
ceerde Autoriteiten. Wij hebben gep- )voceerd bi het Lieverdje en op 10 maart,de Autoriteiten hebben kontra-geprovoceerd door politiéle akties op 10 en 19 maart. Het Klootje
volk heeft van schrik de Boeren Partij aan een overwinning geholpen,de Autoriteiten
laten zich nu zien zoals ze zijn: Alle uniformen,laarzen,petten,sabels,knuppels en same:
scholingsverboden worden tegen het provotariaat in het geweer gebracht. Nu is de krist
geschapen waarin het gezag zich door zijn autoritaire maatregelen impopulair maakt en
onze anti-gezagspropaganda effekt kan hebben.
.

M''r het amsterdamse provotariaat moet nu een slim spelletje gaan spelen.
De- krisis mag zich nog niet ontladen in een direkte botsing met de Autoriteiten. Want
zij verlaten hun taktiek van knuppel-geweld en zijn voornemens over te gaan (art. 186)
tot massale arrestaties en spoed-berechting. Voorkomen moet worden dat de gelederen ve
het aktieve provotariaat middels vrijheidsstraffen fataal dunnen.
Daarom moet het Monster van Amsterdam een lijs? aan lijf gevecht met het Blauwe Gespuis
vermijden. Laat het veelkoppig Monster als een panter zijn,die tergend om zijn tegenstand
heensluipt. Tijdelijk moeten wij een geweldloze kogksistentie tussen klootjesvolk en pros
tariaat prediken.
Wij richten een WARNING aan het provotariaat zaterdagavond 26 maart niet naar het Lieverdje te gaan. Daarentegen zal er zaterdagmiddag 2 aprileen demonstaatie worden gehouden van het „Comité 19-3.P66",waaraan o.a. PROVO meewerkt.
De demonstratie begint om 3 uur bij de Dokwerke r en eindigt op het Museumplein.
Het comité stelt de volgende eisen:
1. De politie moet verantwoording verschuldigd zijn aan de gemeenteraad.
"`.

2. Het politiecorps moet gesaneerd worden.

3. De burgemeester moet demokraties verkozen worden.
De demonstratie zal uiterst ordelijk en volstrekt geweldloos zijn. Op provokaties van d;:
politie mag niet worden ingegaan.
Het comitd streeft dus niet naar afkoeling,zoals de burgemeester,maar naar oplossing.
Voor de vorming van een grote,anti-autoritaire new left-beweging heeft PROVO zich
volledig achter dit comité geplaatst.

Net Lieverdje kan tevreden zijn. De macht van het provotariaat wordt hem duidelijk geto
als het zaterdagavond 26 maart stil is op het Spui. Onder deze omstandigheden zou een
happening geen happmaill.ijn,maar een automaties mechanisme dat het provotariaat alleen
maar kan schaden. Onze macht moet zich op 26 maart manifesteren in een algemene
ABSENT IB-'KA PPENING .
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PUólicatie

Vat\ "Provo - snarchis-Leh.blad.

'

PROVO, jongerentijdschrift -ier vernieuwing van het anarchisme.
Redaktie en administratieadres; Karthuizersstraat l4hs. Amsterdam-C

amsterdam, 25 mei 1965

beste kamaraden,
de anti-bom-beweging, die het enige dienamiese element i:
linkse beweging in nederland leek, is in het slop geraakt.
De ban-de-bom-groepen hebben hun werk neergelegd.
t kommietee 29 november funktioneert nauwelijks meer of komt slechts tot
incidentele poging, zonder enige werkelijke betekenis.
Het kommietee van de vrede en het Volkelkommietee slaagen er niet :g_n hun :
hang aanmerkelijk te vergroten en raken in een geïsoleerde positie.
Ben jaarlijkse mars door amsterdam, uitgevoerd met de pijnlijke regelmaat en
loosheid van een. ritueel, houdt nog maar nauwelijks de vlam brandende.
De linkse beweging in nederland zal nieuwe metodes moeten vinden om werkes
resultaten te behalen,vóór dat zij haar aantrekkingskracht op de massa gehl
verlonhft.Wijmedahtgwlosverzt ndoelschti]
denteel geschikt is,omdat het niet massaal wordt gepleegd.
Waar het woord en het demonstratieve gebaar faken moeten wij tot de daad'm
;aanval overgaan.Wij menen dat nog slechts een REBL Nr 'NDE linkse beweging
indering kan brengen!
oorkeur voor de direkte aktie voert ons - tot anarchistiese opvattingen.He'
archisme propageert de meest openlijke rebellie tegen elke gevestide orde,'
nu een demokratiese of kommunistiese is.
De ar.archistiese beweging in Nederland leidt sinds de oorlog een kwijnend 1
Mij willen het anarchisme vernieuwen en het spesiaal onder de jongere gene:
.rbreiden.

Hoe?Docr PROVO,dat vanaf juli 1965 maandelijks gaat verschijnen.
PROVO is een nieuw tijdschrift, alsof er al niet genoeg zijn. Daarentegen is
het enige dat zich radikaal tegen deze maatschappij verzet.Waarom?
- omdat deze' kapitalistiese maatschappij zichzelf vergiftigt met een morb:
winstbejag.Zijn bewoners worden opgevoed in aanbidding voor het Hebben
verachting voor het Zijn.
- omdat deze burokratiese maatschappij zichzelf verstikt door eindeloze aa
narij en onderdrukking van iedere 'spontaniteit.Zijn bewoners kunnen zich
nog door onmaatschappelijk gedrag vormen tot individuele,kreatieve mens'
- omdat deze militairistiese maatschappij zijn eigen graf graaft door een
noïde atoombewapening.Zijn bewoners hebben thans niets te verlieze n dan
heid van een dood door radio-aktieve straling.
PROVO voelt zich voor de keus gesteld: DtailEaat-zarzat-ot-ltdeftme ondergi
PROVO roept op tot verzet waar het kan. PROVO ziet in dat het de uiteinde:
verliezer moet zijn,maar de kans deze maatschappij altans nog eenmaal harig
te provoceren wil het zich niet laten ontgaan.
-voor•-bet_Y.erzdt.PROVO w^
PROVO beschouwt het anarchisme als instira_ti
anarchisme vernieuwen en het onder de jeugd brengen.

Naast nummers met een gevariëerde,aktuele en de heersende klasse provoc
rende inhoud, zullen er geregeld nummers' uitkomen die gewijd zijn aan een
spesiaal onderwerp.Op het programma staan:
- Wat.is anarchisme?
- de Sade
- Dada
- Het militairisme en het nederlandse leger
Prostitutie
- De opstanden en toestanden in de Jordaan
- Enz.
r

PROVO zal het initiatief nemen tot -allerlei direkte aktie s.PROVO wil ee]
kern van anarchistiese jongeren om zich heen groeperen. PROVO streeft n^
samenwerking met alle andere anarchistiese groeperingen.
Voorts zal PROVO .regelmatig pamfletten laten versehijnen., genaamdPROVOkat:
nr.1.,2,3 enz.
.

.

GEEF ONS EEN KANS%
Van dit alles zal echter niets terecht komen zonder uw steun. .
Noodzakelijk zijn voor ons n1. enige honderden guldens om PROVO op poten
te zetten.Voor ons ;. onvermogende studenten,zijn do kosten voor het drukker
van het eerste nummer,frankering,advortenties,manifesten, otc . niet te bc
len.
Daarom vragen wij' u vri.:ndelijk doch PROVOcerend: Stuurt pnverwijld een fc
bijdrage dmv. - een 'po-stwissel of eon brief met inhoud naar ons administrat
adres:Karthuizersstr.l4hs A'dam-C.
I

U bij voorbaat dankend;
dc redaktie:
Roel van Duyn
Rob Paado
Martijn Ananar
eksemplaar nr:

NAAM:
ADRES:
Ik stuur f
t oo voor de opbouw van PROVO.
Ik wens een gratis proefnummer: ja /nee.
Als belangstellenden voor PROVO goof ik op:
.
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Nieuwe anarehistisohe
activiteit onder d.
benaming "Provo".

790.476

1 4 ju t i 1965

^

Rierbi j heb ik .de eer Mee isellentie een
rapport aan te bieden betrelleades 'Ileaee aaarahistiache activiteit onder de benaring "Provo".
Sen essaplaar van dit rapport sond ik rechtstreeks aan Rijn* Izoellentie de Minister van
Jastitie alsaed• aan de direot.or-generaal voor
Openbare Orde en V•iligh.id.

d^

R00?D VAN DE DIEIfBi'

Mr. J. S. Sinninqho Darnsté

Behoort bij schrijven nr. 790.+?6

Ex. no.

NIEUWE ANARCHISTISC
ACTIVITEIT ONDER DE
BENAMING 'PROVO"
In mei j.l. werd in een pamfle , dat per post aan mogelijke
geinteresseerden werd toegezonden,
verschijning aangekondigd van
een per 1 juli maandelijks uit te g en anarchistisch jongerentijdschrift onder de titel "Provo". Als •oel wordt vermeld: de vernieuwing
van het anarchisme door directe - w=ar nodig gewelddadige - actie, daar
(geweldloze) demonstraties, protest en vredesmarsen van Ban-de-Bomgroepen, het Comité 1961 boor de Vr de, het comit& 29 november 1962
- (comit6 van 100-beweging), Volkelc--it6 e.a. niet effectief worden
geacht.
Het blad beoogt de met "provo's" aangeduide jeugd te mobiliseren
tot verzet en provocatie tegen de gevestigde maatschappelijke orde,
aangezien zij
de laatste revolutionaire groep is.

e-

Tevens verspreidt de Provo-groep genummerde pamfletten (provocaties genaamd) met een agiterende inhoud en strekking. Rond de verloving van H.K.H. Prinses Beatrix werden in Amsterdam en omgeving
(Schiphol) dergelijke ophitsende vlugschriften, gericht tegen de
monarchie in het algemeen en tegen de personen van Z.K.H. Prins Bernhard, prins Charles Hugo en Claus von Ameberg in het bijzonder, onder
het publiek gebracht. Het publiceren van een foto van een lid van het
Koninklijk Huis in een dezer geschriften, zulks in strijd met de
auteursbepalingen, heeft reeds tot een aanklacht van een fotopersgeleid.
bureau tegen de redactie van Provo
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Afschr. :

BO:

saituagas juscis joustuituALLeassijaku
in bet TUIrrwproms von do TARA op IV fobruora 1966 11144loa *moo° MIA
oom, eon Intostion plants Snows Igloo BOMA on
Door
wool towoord, tot do PROW* dool gallon norm son do Oesosola•
roodovorkioolasso 1966 te Omotortms, Hoop oonleIting bierwo* eroogItiomi $K
110 of ito PROTO niet tong no dot intuit stool elj oonsotol anodes bom
bolos . box vortogonwoortigor in do Goomentosood sas ender, loom omoloW4
ost000rdds dot slj door slot bs ec weer via
on dan do PROW* wonogram

Op 7 maart werd vernomen, dat
momenteel ongeveer 200 PBOVO's zioh in Haarlem op nie .
,genomdars phouden.Zijz to10mar96dblije
vanuitHrlemznij
"opereren".

8 maart 1966.
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Cals in Amsterdam

Sympathie van provo's
Premier voelt voor gespek
(Van een onzer verslaggevers)
AMSTERDAM — Premier Cols heeft
gisteravond op de verideshiphijeenkontst van de KVP in Amsterdam een
zekes'ë Sympathie verworven van de .pro•
vo's. air waren er heel wat In Krasnn.
polsk , maar niettemin verliep de bijeeskoegst ordentelijk. Vrijpostige opmerkingen en vrijmoedige discussies deden
aan tle sfeer nauwelijke afbreuk. De
beer Otis liet blijken bijzonder veel te
voed -voor een gesprek met de provo's.
Eva ervoer :de ministerppr^esident
gisteren een pijnlijk- moment. Dit was
toen na zijn reactie op „het misverStand van Valkénburg'. ' ten stem uit de
zaal .}iep: ,,I r dat heeft toch niets
met izaterd € ep de Prinsengracht te

.

.. :

•,

makeet
Even was derf °,piot stil. Toen riep
hij tljrug: „feb: ik de Stens goed her
kend It +díe ^lï&rt ` heir Van Tit jn ? •'

De leer C e „verehite etch, hd-t was
dientateft *let,
even later bleek
hij Ook'• zondes , .stok wel te kunnen
slaan. Ditt wn$e- o,an : hij . - „bepaalde bladen Soe s :.
"°ien . csldermijning, van
de demmcrSS* .be#verkttelligen". En
even later meende de premier fiat pers,
radio' . en televisie een „onjuist beeld
dreigen te geven voor wat: leeft In het
volk ;.
O'verlgens geloofde hij niet dat de
echte Amsterdammer zal accepteren dat
bepsa$de elementen hun stad te schende ,staken. „Nee, fk vraag niet om in
te- wijpen, het zal van self wel komen".
KO*OEH
Voor de grootste provocatie zorgde
Boerlieieider•Koekoek door hevig geprikkeld , $lesheuvels „praten en niets opschieten" voor de voeten van de heer
Cals te werpen. De heer Hoekeek werd
het zwijgen opgelegd in eg geeeteUisa tot
atudedt N^i^rlsaise
de-VrIes xb die het gnnam rcier_de..pr-o.
o
De beer
t
ben vernsceld'ik heli drukke tijen ` a er CH
•r•F.e aer de
IM- 177
e
,.4:
, 00
es.
pt de heer •
kunnen uitsla " lachte de hier1 i s.
^',i^!,•2ï•ïZ^T3; meende student De
.

'

-

-.

^.

. -

4.•

y^

en van de proves

e.

er

;
eiraat
rohlstusche . ged
u ten asn<onteren, l off_ e"

n niet da "demecratib". En kennejijk
r}etniia- ta opvattend veer d
tariaatsiF
door oen de - voorzitter hej,rtk
de eikarren „Ik wil zo vraag eens
een e re ".
en vindt dat nog welha
eens
plaate,in de tuin van het Cats-huis bij de
heer, Cals' jongste dochtertje tussen de
crocussen• Daar zinspeelde hij tenminste
op.
;

.

'
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TRAATTERREUR EN ANTI-PARLEMENTAIRE
ERS GEVAAR VOOR DEMOCRATIE'

r. Cals in roerig deba
et provo's en Koekoe
(Van onze parlementsredactie)

confessionele partijen de versta
bevdrderen. Waar is er meer 1
Minister-president Cals is maandagavond in Amsterdam in ging
dan in de katholieke we
een ouderwetse rumoerige vergadering van de KVP in, debat vroeg hij.
Over zijn rede in Valkenbur
gewee§t met een Amsterdamse provo. Ook boerenleider Koe'Het is onnozel te denken, c
koek, op wie de hele avond een TV-camera was gericht, pro- hij:
me mijn eigen woorden beter
beerde af en toe mee te doen.
herinneren dan de verslaggever
ik weet wel wat u wilde zeggen, zei mr. Cals tot de provo toen zaal. Toch houd ik mijn gem
deze het woord was ontnomen. U wilde natuurlijk zeggen: de niet voor minder. Wat ik gezegc
is echter ongenuanceerd in de
regering is zelf begonnen door Amsterdam te kiezen als stad ten terecht gekomen.'

van het huwelijk.

Mr. Cals waarschuwde opnieu
gen de terreur op straat. Dat k
dood voor de democratie beten
riep hij uit. Dat heeft de gesel
nis meer dan eens bewezen. D
beurtenissen in Amsterdam
-wat dat betreft aanleiding tot
bezorgdheid.
Ook de anti-parlementaire

Ook die verklaring werd met luid
applaus beloond.
Het onderwerp waar iedereen voor
was gekomen — de zaterdag in Valkenburg geuite beschuldiging, dat de
buitenlandse pers de provo's zou
hebben verleid tot het gooien met
rookbommen — werd gereduceerd tot
een 'misverstand'.
Ik ben er van overtuigd, aldus de
minister-president, dat er contacten
zijn geweest tussen provo's en enkele
journalisten van buitenlandse geillustreerde bladen. Maar dat is toch
geen nieuws? Verscheidene Nederlandse bladexy hebben dat na 10
maart ook geschreven. Een journalist heeft me zelfs verteld, dat hij er
bij was toen een buitenlandse collega een afspraak met een provo
maakte.

kreeg er van langs. De voortdu
gezagsondermijnende kritiek,
zich ook fel tegen de provo's
is even gevaarlijk.
Toen de minister-nresiriont
over 'op relletjes beluste ion
die hun stad te schande n
ardhijeftgnumprd
een provo, die op de voorste rij z
'U maakt de mythe. dat u
eioen maar

man.

belhamels zijn,' rij

I heb een bijzonder inspan
tIiuachter de run sn ^voorall

Overigens, aldus mr. Cals, ik heb
moment gedacht dat er geen gen
rookbommen zouden zijn gegooid als
er geen buitenlandse pers was geweest.'

e nolitir tronwens ook. v C:
.

(ij o san i.,. - —
'De provo's ook,' zei de jong ■
Jawel, antwoordde m*- Cao
zrIunnen morgen de hele a

Provo's rustig

KOEKOEK
...interruptie...

De zaal reageerde met wilde
testkreten.
De vergadering had er al twee uur gevraagd om de omroepkwestie tot ' 1 e minister-president is ge'
op zitten toen de minister-president 1967 in de ijskast te stoppen. • aan het provoceren; riep de jc
aan het woord kwam. Eerst sprak de
De minister-president Het het daar waarna hem het woord werd

lijstaanvoerder bij de staten verkiezingen de heer Copray, en die zal er
nog wel eens aan terugdenken. Hij
had niet alleen een schare trouwe
KVP'ers onder zijn gehoor, zoals
prof. Romme en staatssecretaris Dr
Meyer, maar ook de cabaretier Sieto
Hoving, Jan Nagel, de jongste partijbestuurder van de PvdA, Koekoek
van de Boerenpartij met een hele
aanhang. Rinus Ferdinandusse, en,
naar werd gezegd, een aantal auetieke rookbommengooiers. Dit
y
lleitin aanmerking genomen, mocht
de heer Copray nog niet mopperen.
De provo's hielden zich uiterst rus' tig, en dat de KVP-lijsttrekker toch
is weggehoond, kwam omdat
loet er zelf near maakte.
Diii ins gig na de andere
rolde hem uit de nerveuze mond.
Toen hij tenslotte Jan $lanssen in
zijn betoog verwerkte kon de zaal
I

1...1......,..i .. ∎ i.. 1..1 n ∎ .#

..,nnw nn

TNe

niet bij. Ik heb goede hoop, zei hij, nonen..,,
'Ik ben er zelf een beetje scl
dat de omroepkwestie voor het einde
van dit kabinet definitief zal zijn aan,' verontschuldigde mr. Ce
geregeld. Minister Vrolijk zie je niet schreeuwers. Ik houd nu eei
alleen overal, maar hij werkt boven- van het debat.'
dien dag en nacht aan de vernieuwing van onze samenleving.

Toen mr. Cals ook complimentjes
aan minister Biesheuvel uitdeelde,
kwam de heer Koekoek schreeuwend
overeind. Zijn aanhangers juichten
tot de voorzitter het kamerlid het
woord 'ontnam.
Mr. Cals legde zijn luisteraars
vervolgens uit in welke uitzonderlijke situatie ons land verkeert door de
bevolkingsdichtheid. 'Wat doen we
daar aan,' werd er geroepen.
Juist;-• antwoordde' „ 'de minister
presidnt.Erisnog itne
regeringsverklaring zoveel over dit
onderwerp gezegd.
r

De ene verspreking na de ande re president. Er is nog nooit in een
rolde hem uit de nerveuze mond. regeringsverklaring zoveel over dit

Toen hij tenslotte Jan Blaassen in onderwerp gezegd.
zijn betoog verwerkte kon de zaal
I helemaal zijn lol niet meer op. 'Die
heeft de KVP opgericht,' riep een Verstarring
grappenmaker.
Mr. Cals verzette zich ook tegen
Minister-president Cals liet niet zo het verwijt van de PvdA, dat de
met zich sollen. Hij rekende eerst
met de kritiek op zijn kabinet af. Is
het beleid van Bogaers op corruptie
gebaseerd? Er is niets in veranderd
sedert het kabinet-Marijnen. Dat zou
meneer Geertsema te denken moeten
geven.

Omroepwet
Is er nog geen omroepwet? Ach,
prof. Oud zou zeggen: de heren
moeten zich niet zo zenuwachtig
maken. Als de VVD in de regering
was gebleven, zou er nu nog geen
oplossing voor zijn en mr. Beernink
heeft me vorig jaar wel vier keer

Diatr..
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Op 19 mart 1966 vend son bespreking plants tuition de SJ on do MOO.
In het K•ffiehils LUBA, govoatied op do Lijaboanegraoht hook Loolorsernall

t. Amotordon homongwrogold do Provosts Woe'.

Dosloton ward to onstroiko 24.00 sot to startes not eon vote hamming al
hot ,psi. non sou alloo In hot work stollen on do Politie nit te daps, al
weir or don door do Politie harthandig sen Jordon opetrolon, Os was de
%oust *an to Pero on de fotografen GO allot' vast to aloggon.
Do gehele "oporatien sou in ammo oaneanooklog sot de P20110 gussObiedOn.
Daarmaost hoof* do DJ in bet aolitertoof6 de PROVO to gobrulkon 'oar Mari
tub. doololndon. 7,14 doss hun boot on do PROT° politiek to intoresoeron I
has richting.
To ametreeks 24.00 mar ging ales naar hot Liovordjo. Door word do happenini
aamgovoerd door del Provo die tijstono *on rondgmang do stoet sal
voordo on daarbij op een trommol sloop RU was ook de eersto, die .ea 2.04
vlag, deordronki act petrolovn over let beeldje king on in brand stnk. De
aanwesige politiemsnaon in burger blimps paesief. Dior= ging son naar he
Psloill op do Den, waar wodorom brand word geotieht. Weer gedroeg de Polit
sieh paenieep non begreep door Biota van.
Elul* riep iemands
near de Sargon...tern. me s:
gins flier do Diethovenetraat, wear de In woont, dock niemand what het jut
mummer. De Woning word door een niet bekonde journalist aangwenen. ?evens
wist non, dat non "goed sat", midst er torplaateo Teel politiemensen ware
Na to zitactie voor do woning van do BC gingen de '.1.4,r . near buis. De Pr
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VAN AMSTERDAM /

april 1966

De politie van Amsterdam is bezig met het voeren van een campagne die
gericht is tegen de provocerende jeugd. Zij doet dit onder aanvoering
van Hartsuiker c.s.
Men probeert het provotariaat te elimineren door arrestatie van enkele
voormannen. Nadat er 5000 nummers

van Provo

no.

7 zijn verkocht komt

men ineens op de gedachte de verantwoordelijke schrijvers te
arresteren. Dit is doorgestoken kaart.
Het is koren op de molen van het klootjesvolk, door deze arrestaties
zullen wij haar ware aard nog beter leren kennen.
Wij laten ons niet op deze wijze provoceren door de autoriteiten,
autoriteiten die ons op geen - enkel gebied iets te zeggen hebben en
zodoende geen gezag hebben.
WIJ EISEN DE DIREKTE INVRIJHEIDSTELLING VAN DE TEN ONRECHTE GEARRESTEERDE P'4OVO' S.
Er is geen twijfel mogelijk : deze laatste provocatie der autoriteiten
zal het provotariaat doen groeien tegen de verdrukking in.
LEVE HET PR0V0TARIAAT, LEVE DE ANARCHIE

AIM!

P
PRO Vo

V
0

1. Provo-optreden
Volgens persberichten is het zaterdag 2 april in Amsterdam niet tot
ernstige ordeverstoringen gekomen. Een drietal jongelieden is in verba
met pamflettenverspreiding verdacht van opruiing aangehouden. Een vier
jongeman wegens uitschelden van de politie. Zij zullen morgen, 5 april
aan de OvJ worden voorgeleid.

•
9 966

^• _ 244e-2/6/
....m.• ■•••=••••••*

• ^j1^^. `' _, J, ^ ^ - %L 6 ro.a

Alleges 1

..

-1 ^-

.

-

•

Betre,ft s nerseoeferaaatie 6.4.1966
r3roxo t 4to *
.

In verband set de jongste gebeurtenissen rond de prove':
a.aL. de aanhoudingen van verschillende prominenten onMen
hen, is door de provo's en door andere groeperingen jeu
digen, op woensdagmiddag 6 april 1966 in "Krasnapolsky"
hier ter stede eon persconferentie belegd, slechts toesi
kelijk voor persvertegenwoordigers.
Over dele conferentie werd
sonde vernomen.
de provo

het voc
woordvoerster

a eerst een
iioht
van de gebeurtenissen v an dc laatste dageh, t,
ove
'woensdag maart: ver aderins des nachts van de $J en
1,30V0; vroegen met 3 z leuwe .leuzen toestemming tot demon
atratie op maandag 4 april; leuzen: democratie, vrijhei:
van meningsuiting, recht op demonstratie;
'donderdag 31 maart: 's ochtends een persconferentie; col
t6 19.3.1966 ontbonden; perscommuniqu6 uitgegeven; demo
stratie aangevraagd;
*vrIjdag 1 april: 's morgens bleek dat geen toestem ming vr
het hoede.-: van de demonstratie op maandag 4.4.1966 soul
den verleend; 'a avonds werden paletten uitgedeeld m+
oproep tot individuele demonstratie op zaterdag 2 april
gearresteerd;
"zaterdag 2 aprils demonstratie van de Dokwerker naar hi
Museumplein in de middaguren; 's avonds een happening;
e arrestaties;
*maandag
en
gearresteerd;
'dinsdag 5 april: telegrammen verzonden aas de Europese
*:ienie voor de Rechten van de Mens, aan voorzitter Jonko
van de Lera tel Kamer en de Minister van Justitie, de hee:
▪amk clden.
komt voor bij de Officier v an
titie en doorgezonden naar de rechteroouiesaris. Blijft
voorlopige hechtenis. •
Bij
is de conic IA
het achtste nummer van - PROVO in beslaaggnomen; nietten
sal PROPO'B op maandag 11 april verschijnen.
In het kader van de afkoelingsperiode heeft de officier
, op aansporing van de minister She
justitie
vier provo's opgepakt en vastgehouden, sander ze onmidd
lijk voor de rechter to brengen (se mochten zelfs geen
mi iebeaoek hebben). werd opgepakt on sit
steeds, zogenaamd voor het uitdelen van pamfletten.

2
Door desa arrestaties wil sen ons intimideren en men hoopt hisa
door onze activiteiten voor de koaends geneenteraadsverkiesinge
te torpederen. De afkoel speriodt ven Van Hall is niet and(
dan een poging tot likwidatie van Provo. Mj mogen niet deaonati
rechten
ren,
dat er middellijk eeez
r eerd eng
vastgehouden worden,
, sonde
sondes.
o
proosdure geopend wordt.
Hoewel we aanvankelijk dachten aan de ais tot onmiddellijke in.
vrijheidstelling, laten we desa gedachte thane varen. We willens
de rechterlijke nacht niet be!nvioeden.
Wat is de aanklacht teelten Provo?
De vier provo's die maandag ace .rresteerd zijn, worden verantwoc
deli jk gesteld voor de anonieme subversieve brief in PROVO-?.
Het gezag denkt de leiding van : rot* te hebben geiliwineepd, RI
Provo kent goon leiders, alleen solidariteit. Dat drie jongens
verantwoordelijk zijn gesteld is onjuist, hun arrestatie dus lt

raak. Provo kent geen verantwoordelijke redactie. Het opnemen i
stukken wordt demokraties besloten; iedereen of niemand is verantwoordelijk.
De aanklacht luidt: opruiing, respectievelijk aansetting tot be
plegen van doodslag.
Van deze dingen is geen sprake. Het stuk is alsrovooatie bei»
doeld, soms b. v. dreigementen voor het huwelijk
huwelijk (nijnen
t
Prinsengracht, L.D S. in het drinkwater en in de klontjes voor
paarden
Provoceren iss de autoriteiten uitdagen om hun ware gezicht te
laten eiets (arrestaties, nup saien, het verbiadln veen demonstre
ties).
Opruien is daarentegen wat de ingezonden àrievon-schrijvers dos
door van de autor .testen maatregelen te eisen tegen ons, soalsi

Veenhuisen, concentratiekampen, knokploegen of "dood laten blot
den".
.Aanzetting tot een poging tot doodslag is het verkapte dreigaot
van Van Hall: ernstig noes ik het als er doden vallen.
Ondanks al dit machtsvertoon, blijven wij protesteren, de oastr
ren, provoceren.
r •s

•••
Tot slot wordt verwesen naar biOaanie totaoopie van een arid:
in DE TEtMRAAF van ? trri l 196o.

'roa,«topij in beslag genomen

Provo's rekenen
op vijf zetels
AMSTERDAM, donderdag
Provo's rekenen er op bij
de komende gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam vijf zetels te veroveren.
„De meeste van onze aanhangers zijn nog te jong om te kiezen,
en, dus dat is axel lastig. We
gaan echter mazickavondjes beleggen in de binnenstad. Daarmee hopen we de kiezers, die
onlangs op lner Koekoek
sternd hebben, voor one ideaal
te winnen" aldus Bernard de
Vries gistermiddag op een perse(.nt'erentle..:
De

Kii roer: zate;

ki:, lijst. aan,
pri>vc'!; geen. (3n(Íers:'..ciá rn aken. Op de volgende
peegei; s.tt :.ir r' ï e;nv H. Don .
Ruud
,

J ('1

-

man e;1 ancl ':ni Duyn.
lie +:'•-i,; ire F cl:r:jvpr Je,! Last
r?n twaalfde plaats. „Dat star(1p
is ;-ne riog1° lto(.." rei hij. „Za
hadden r::e 7•mlooid dat ik op de
vilftierde pi"nats !,f lager zou
komen, rm:.r ze hadden niet
meer , ,., ! ris(,.^ "

daardoor de activiteiten voor de
gemeenteraadsverkiezingen te
torpederen, maar herriepen ter
persconferentie de eis tot onmiddellijke invrijheidstelling van
de arrestanten.
.,We willen •3e reehterltjke
macht pret beiriviue.len." aldus
mevrouw Donner.

Optoeht
ln~rriiídels is aar , nurgemeester
mr. G. van Hall opnieuw toe-'

stemming gevraagd voor 't houden van een demonstratieve optocht op woensdagavond 13 april. -.
De demonstranten willen dan!
Iran het J. D. Meyerpiein naar!
de Jan van Galens gaat lopen,;
waar in Marcant•i ,vecgar.erd zzti !
worden.
E± w as eerst toest..yntrning ge- `
ra.l0 •. 00r vanavond, maar de:.
burg(-meeeter heeft te kennen
gegeven oat de termijn te kort
was oin daar ever te beslissen
en daarvoor dun geen toestem-;
ming kon geven.

Groningen

)

De

Pro vt

}-t)

l iGpte t'i
kop'. •r h-+
nlaandí>rlaáC'ravo- .
a huir^ ;; e r gearresteecaen
ze van e"
iie s'a ;lr. ,•n ..._ het zou
,17tikeir.1 -.Tveeen over tiet provoceren
ren .,
u ,
r,iernvarat::• rit
' *,etc.:e ëc'k?uele
r. ^_:
'"i:ii}:•

:,>• , 1^ :•or t!^;^eperk;r,g
S3Pt

r;rVVrlt dsi '.L,at rll' .!) 1 :,„i

toch t•ri"'PFi e:rl{i'ie dn aE?n lc: laten v- ersChi.i_!efl.

1)e
nre; 'r!t•n. w('iiswai:r íle
a•.. r;.ct. g ',)..
,,:• „ r,k=, ïen nun:rer
eel -.
• ..-.: 'reeeeriee(es.L:.
nnl
!

officier

Justitia

van

Groningen, jh'r. mr. A N. S. va'.•

(ic Wijk, beeft hij drie verkoopadressen van lectuur in de stad;
on•t:;tre+len numrner Provo 7;
,n beslag laren nem=... Dar geheurde nadat cie laouiie eitip r>•p-!
r:,erkzaarr, w as gemaakt dat her
te keop w,-rd rtanz('- IRe<chrift

■

boden.

niet gebeurd, omdat •
.AitLstprdarTt Ook mastregelen 2ijr, ;
^rnotncc." x;',;u jhr. mr. Gar ,
d er \t.ji, • „f}r•,K ai .3 dar niet was!
hiertoe op- ol.)ó;etr'Jihadk
, '':? ge;;: -:, ven. J k hell hiertoe^ira
onder rn(:er evergeg:ran in verband :nct ti e a •:sp?rin2 in bet
^unt7ner om cie',; l:rri , :ee. op te
-

i^itltt't:."

7 /I o

w
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air met provo s
AMSTÈRD*.1Ifr-- Tn RERVORM1).NEDERLAISIV komt den week een predikant aan het
woord, die eta medechristenen oproept ,tot solidariteit met de provo's. Het is dr- G. van
Leeuwen, directeur van de Heldring -stichtingen in Zetten. Hij schrijft letterlijk: „Het zou
jammer zijn, wanneer met name de christelijke gemeente uit rechte solidariteit met het gezag
en terecht begrip voor de problemen van recht en orde, geen enkele solidariteit met deze
jongeren zou ophrengen".

aan het4elite prounielhaat,'eteildeln
groepje, ; en de grail*. gee* .4Pian
,,intaroiiiiint-doSeauts, ineelOpbre,
*Wedge kwajongens ete.", noemt
th. Van Leeuwen de *Oita pros'
em groepje Intelligente jongeren,
die —cd-we kiln vondsten nu inainen
weartleseen of niet blij k given van
een bijaiadere Inventiviteit, een verraimeadei ,eindhlegitheid".
Al ieitiv000rend tasten go zwakke
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Senthard de Vries: „Wij hebGea-de--burins--
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-I ij staanv
rekent op drie zetels

PRO'YQ

Beginselverklaring:

,,Antidogmatisch
en beginselloos
(Van onze verslaggever)
AMSTERDAM, 2 mei
.IJ heeft géén lange haren, wast
zich dagelijks, poetst regelmatig zijn tanden,, studeert — met
een beurs van het rijk — hard om
leraar Nederl an ds aan een middelbare school te worden, en woont in
een keurige straat in AmsterdamZuid, vier hoog op zolder. Hij gaat
minstens één maal pel week in
bad, en heeft schone nagels.
Bovendien is BERNHARD DE
VRIES (25) lijstaanvoerder van
PROVO, een van de 21 partijen
die dit jaar strijd gaan leveren
om de hoofdstedelijke gemeenteraadszetels. En als de P rovo- prognoses juist zijn moet burgemeester
Van Hall rekening gaan houden
met minstens drie en misschien
wel vijf militante vertegenwoordigers van de P rovo-beweging in
Anisterdamse gemeenteraad:
.

BERNHARD DE VRIES
... kiezer wil óók wat ...
meiijk ook seksueel provoceren," Zicht
De Vries toe. Om misverstanden te
voorkomen: Irene, moeder van twee
kinderen, wil de jeugd en met name
de vrouwelijke jeugd, beter voorlichten en daardoor „ongelukjes " die het
gevolg van onwetendheid z ' n voordje van
komen. „Het is het stok
es.
Plan nummer twee: het Witte Irène", zegt Bernhard de

automobiel uit het centrum van de
stad. Het „autofiele klootjesvolk” zal
zich in de toekomst nog slechts per
witgeschilderd rijwiel, dat gemeenschapsbezit is, door de binnenstad kunnen voortbewegen. Doel: „Een leefba„Wij hebben immers de brains" ge- rrea,á et̀ door uitlaatgassen vergiftigde

tuigt de in Den Haag geboren, maar
verhuisde onderwijserssoon, die pas
een maand vóór Het Huwelijk in contact kwam met de beweging die hem
tot voorman son maken. Enkele weken
geleden maakte een nieuwsgierige Amsterdamse pers kennis met new-comer
Bernhard („Ik ben genoemd naar de
Prins der Nederlanden") de Vries,
die na het vertrek van Robert Jasper
Grootveld naar de have n en nog een
aantal onduidelijke verschuivingen
vrij onverwacht nummer één op de
Provoiijst werd. „Dat doen we náóit
meer, een persconferentie houden",
w.eey hij nu Beker, „de. laak was slecht
voorbereid en we skin allemaal heel
er g afgegaan."
Provo is geen „partij" maar een
„be weging', een „verschijnsel", een
„groepering" (doorstrepen wat niet
verlangd wordt), houdt de eerste provokandidaat ons voor, een beweging
die zich in alle opzichten onderscheidt
van de conventionele politieke partijen. Het gebruiken van „de brains"
leverde een programma op, dat die
naam niet mag dragen, omdat Provo
„antivdogtriatis ï ._ en beginselloos Ir.
Zo wordt een dezer dagen begonnen
met wat Bernhard „evangelisatie in
de binnenstad" noemt, een poging om
de bewoners van het centrum, die
zich blj de laatsteverkiezingen op.

.

En tot slot: méér parken, plantsoenen en speelplaatsen voor de kinderen.
„Welvaart is best, maar mag niet ten
koste van. leefruimte en frisse lucht
gaan. We hebben veel meer aan welzijn dan .aan wel-vaart" vat de lijsttrekker het programma van de „principieel beginselloze" provo-beweging
samen. Naast het werk in de gemeenteraad blijft de happening echter een
vast agendapunt. Maar: - „De Spuihappening is niet meer de echte happening” moet de provoleider toegeven.
Dat is gedeeltelijk het gevolg van het
optreden van de politie, die met het
arresteren van krenten ' uitdelende
mensen het bewijs leve rt dat voor vrije
VER de verbetering van de verstand- meningsuiting geen ruimte is, zegt hij.
houding tussen po litie en burgerij
heeft men bij Provo lang en diep nagedacht. Resultaat: het Witte Kippen
AT hierin door het voeren van een
Plan, waarbij niet onmidde ll ijk aan
actieve, pgevooerende gemeentepluimvee moet worden gedacht,. „Kip"
is de goedmoedige naam waarmee raadepoliitiek' .lmel ` verandering in geAmsterdammers gewoonlijk oom brackt sit worden is Bernhards vuriagent sieren, en Provo wil tháiis de fe Wens. ,Wier vinden we.ao snel een
blauwe uniformen laten v ervangen elegeaiheld om Van Hall te Provoeedorwitepakn.Dlme ren en publiciteit voor onze ideeën te
moeten weer „dienaren van de• ge- verwerven?, , De krantelezer snakt
meenschap" worden en niet `iger neat`nieuws dat afwijkt van het geijk,,het symbool' van een agressie* over- te patroon egt dat kitsten we Provo best
leveren. Welgaan den seriemie inhoud
held',' zijn, z egt Bernhard.
Schoorstenen Plan, dat de bestrijding
der luchtvervuiling tot doel heeft. „De
industrieën; die tonnen vuil de lucht
In spuiten, moeten worden gedwongen
betere naverbrandingsmethodes te gebruiken", be toogt de Amsterdamse
lijstaanvoerder, die zich propagandistisch in witte trui en dito spijkerpak
heeft gestoken: „Je moet toch lets
voor de kiezer over hebben?" Bovendien moet de industrie, meent Provo,
afhankelijk van de kwantiteit gespuid vergif, belasting betalen. Doel:
„Een leefbaar Amsterdam".

Geen pluimvee

O

Frisse ideeen

D

,

ammasmaammemmi
„groepering" (doorstrepen wat niet
verlangd wordt), houdt de eerste provokandidaat ons voor, een beweging
die zich in alle opzichten onderscheidt
van de conventionele politieke partijen. Het gebruiken van „de brains"
leverde een programma op, dat die
naam niet mag dragen, omdat Provo
„anti-dogmatisch en beginselloos is".
Zo wordt een dezer dagen begonnen
met wat Bernhard „evangelisatie in
de binnenstad" noemt, een poging om
de bewoners van het centrum,
die
zich bij de laatste verkiezingen opvallend^ pro-Koekoek uitspraken, te
winnen voor de plannen (die natuur_ lijk geen plannen maar Plannen zijn)
van het Amsterdamse provotariaat.
„We gaan in verschillende wijken zaaltjes huren, waar we dan bijvoorbeeld
Tante Leen laten zingen. Alle buurtbewoners krijgen een uitnodiging voor
een lollige avond, waar we hun óók
onze ideeën zullen voorleggen. Na afloop laten we ze een kwartje voor de
zaalhuur' betalen, want veel geld hebben we natuurlijk niet."

Vol vertrouwen begeeft Provo zich
in de verkiezingsslag. In een artikel,
dat deel uitmaakt van een het fenomeen „provo" behandelende opstellenbundel (die eind mei bij Polak en Van
Gennep verschijnt) zegt. Bernhard:
„Provo beschikt over een onvermoed
aantal sympathisanten, en dat aantal
wordt groter naarmate men harder
tegen de provo's optreedt. Verder zijn
er de mensen met republikeinse gevoelens, alsmede de geinstemmers en

niet te vergeten de Boerenpartij stemmers die uit het Koekoeksnest naar
Provo kunnen overvliegen."

De Witte Plannen

E

N dan nu de Plannen, waarmee
de kiezers gelokt worden. De Witte Plannen. „Provo heeft de kleur wit
geclaimd" deelt De Vries mee. Constructeur-uitvinder Luud Schimmelpenninck („een zeer inventieve jonren"), die met zijn 30 jaren tot de
jaarden der Provokandidaten be..aort, baarde zowel het Witte Fietsen
Plan als het Witte Schoorstenen Plan.
De witte fiets, waarvan de gemeente er 20.000 zal moeten aanschaffen,
is het ,.rijdend symbool van hygiene”.
,

dere Provogemeenteraadsleden gaan
strijden voor de verwijdering vaan de

U houding tussen politie en burgerij
heeft men bij Provo lang en diep nagedacht. Resultaat: het Witte Kippen
Plan, waarbij niet onmiddellijk aan
pluimvee moet worden gedacht. „Kip"
is de goedmoedige naam waarmee
Amsterdammers gewoonlijk oom
agent sieren, en Provo wil thans de
blauwe uniformen laten vervangen
door witte pakken De po litiemannen
moeten weer „dienaren van de gemeenschap" worden en niet ` ' langer
„het symbool van een agressieve overheid" zijn, zegt Bernhard.
Het zijn eigenlijk wel aardige kerels", is zijn overtuiging, „ik probeer altijd zoveel mogelijk met ze te
praten. Gisteren heb ik nog een agent
geholpen die een lekke band had. Hij
vertelde dat hij en zijn co llega's door
onze happenings en demonstraties al
ongeveer 200 overuren hadden gemaakt, en dat is natuurlijk wel jammer. De meesten zijn doodgewoon gezellige huisvaders, net als mijn eigen
pa. Maar zowel de agenten, die véél
beter betaald moeten worden, als wij
zelf worden het slachtoffer van die
belache lijke Algemene Politie Verordening."
Op het programma staat nog altijd
een voetbalwedstrijd tussen p rovo's
en politie, maar de Amsterdamse Hermandad heeft niet toegehapt. Misschien zien de ordebewaarders weinig
in het ideeënbeeld dat Bernhard de
Vries en zijn makkers voor ogen
staat: , „Een agent moet een maatschappelijk werker zijn, hij moet een
sociale functie hebben. Hij moet geen
wapens, maar een blikken trommel
dragen, waarin onder andere lucifers
zitten voor voorbijgangers die een sigaretje willen roken, maar geen vuur
bij zich hebben. Hij moet ook in ongerede geraakte witte fietsen naar de
gemeentelijke werkplaatsen brengen, waar doe-het-zelvers en sleutelaars in het kader van de creativiteit
en recreatie de fietsen mogen verven
en repareren."

D

„Doodgewoon" is het woord dat Bernhard voor in de mond heeft. Hij gaat
dezer dagen „doodgewoon" naar Den
Haag, waar hij met premier Cals
(„een hele slimme vent") volgens afspraak een gesprek zal hebben. De
minister-president nodigde hem hiervoor enkele weken geleden uit, na afloop van de tumultueuze KVP-verkiezingsavond in Krasnapolsky, waar
de Amsterdamse student zich een driftig interpellant toonde.

Leefbaar

W

E willen de mensen van het
dee af heipen dat we nozems,
belhamels, bullen, dijkers of vetkuiven zijn," zegt de lijstaanvoerder. „We beschikken over een
groot reservoir van zeer capabele
mensen, die alleen nog te jong zijn
om zitting te nemen in de gemeenteraad. Bij ons krijgt de jeugd een
kans, bij de Partij van de Arbeid
staat Ton Regtien op de 25ste
plaats voor de gemeenteraad.
Provocatie is het middel om onze
plannen te realiseren. We willen
een leefbaar Amsterdam, en de
EN minder exacte voorstelling heeft uitslag van de verkiezingen zal beBernhard van de uitvoering van 't
Witte Huizen Plan, dat 't gaan be- wijzen dat zeer veel Amsterdamwonen van „al jarenlang leegstaande mers achter ons staan. Mijn hospiwoningen in de Jordaan en op Kat- ta is 78, en ik heb de afgelopen
tenburg", alsmede stiet handhaven van
het „fijne karakter van de oude bin- weken veel met haar gepraat. Ze
nenstad" beoogt. En als nummer 2 op heeft me beloofd dat ze Provo gaat
de kandidatenlijst, de 26-jarige huis- stemmen . . .”

Karakter handhaven

E

EnBerhadViszlmten-

Frisse ideeën
AT hierin door het voeren van een
actieve, provocerende gemeente- L
raadspolitiek snel verandering in gebracht zal worden is Bernhards vurige wens. „Waar vinden we zo snel een
geleseóheid. om Van Hall te provoceren en publiciteit voor onze ideeën te
verwerven? De krantelezer snakt
naar nieuws dat afwijkt van het geijkte patroon en dat kan en wil Provo best
leveren. We gaan een serieuze inhoud
verpakken in een leuke, prettige, aangename vorm, we zijn opbouwend, progressief, hebben frisse ideeën en kun
nen in die gemeenteraad doodgewoon
een hele goeie inbreng hebben. "

vrouw Irene van de Weetering, echtgenote van schaakmeester Jan Hein
Donner, door de Amsterdamse bevolking de gemeenteraad wordt inge- 1
stemd staat ons ook nog het Witte Wijven Plan te wachten. ,,We willen na-!
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AMSTERDAMSE POLITIC UREN IN ACTIE

Politiemannen drijven een

groep fangs café Hoppe door de Heisteeg.

Veertien
mensen
gepakt
bij rel
op Spui
(Van een onzer verslaggevers)

AMSTERDAM, maandag
— Bij de happening rond het
t rda

HET „Provonadu- orkest" musiceert op het
Spui.

1

se Spui zijn zaterdagavond
tussen elf en één uur veertien
mensen aangehouden en naar
het hoofdbureau van politie
gebracht. Zij zijn gisteren
voor de officier van justitie
geleid en door de rechtercommissaris gehoord, waarna
ze werden vrijgelaten op voorwaarde zich te zullen onthouden van daden, die de openbare orde verstoren of een
strafbaar feit opleveren. Allen moesten een borgsom van
vijftig gulden betalen.

,..

ZIT- DEMONSTRATIE bij het huis van bewaring op de Weteringschans.

Acht mensen werden gearresteerd wegens het niet opvolgen
van een bevel zich te verwijderen. Vier zouden zich hebben verzet en de politie in haar taak
ebben belemmerd. Dit zijn de
ventienjarige mejuf frouw F. S.,
de 29-jarige antiquair C. A. M. L.,
de 22-jarige P. A. J. van P. en de
negentienjarige R. van Z. De
eerste en de laatste worden bovendien verdacht van mishandeling van agenten, toen zij dezen
probeerden te weerhouden anderen aan te houden. Verder werden
twee mensen, waarbij de twintigjarige provo Auke Pieter B. gearresteerd wegens het houden van
toespraken en het geven van vertoningen op de openbare weg.

e

ORKEST
De provo's en hun aanhang waren
zaterdagmiddag al begonnen met demonstraties op achtereenvolgens het
Leidseplein, op de Weteringschans
(voor het huis van bewaring), op het
Semi en op de Dam. Daarbij assisteerhet z.g. „Provonradu Orkest", een
per- en houbenseemb1e, dat het Wilhelmus, de Irrbernabionrale en „O Nederlant loet op u saeck" ten gehore
bracht. De demonstraties verliepen
rusteg en eindigden in fel discussiërende groepen op de trappen van het Nationaal Monument op de Dam. De politie hield zich afzijdig, ooit toen er
rookbommetjes in één der poorten van
het paleis ontbrandden.
's Avonds; mand tien uur gebeurde
ditzelfde ook. Daarna trok 4e groep
naar het Spui, waar aan de voet van
het Lieverdje een code autobank met
een pop in brand gestoken werden.
Toen de vlammen hoog oplaaiden
greep de polvhire in, eerst alleen in burger,, •later ook getiniformeerd. Toen na
- de eerste arrestaties het publiek zich
niet verwijderde, voerde de politie met
r wapen- en gummistok charges uit, die
zich uttatrekten tot in de straiten en
tt stegen rondom het Spui, waarbij voorzover beloerd niemand gewand raakte.
Tot na twee uur zondagmorgen is
het rond het Spui onrustig geweest.
Groepen demonstranten trokken door
de Leicdsestamat naar het Leidseplein
en weer terug, gevolgd door die politie,
die probeérde de aanwezigen te ver' i spreiden. Om vier uur 's morgens rukten de getinifoameerde argente n in, die
in burger breven tat zes uur zondag-

t

MOrgell.

ROOKWOLKEN rond het Amsterdamse Lieverdje.

NU OOK IN MAASTRICHT
reil-RAAF

Politie moest
weer opt den
tegen pr vo's
0

Van

onzer verslaggevers
AMSTERDAM, maandag
Bet gedrag van eep. legertje
van
'Prove ir
ettelijke honderden belangetel leaden Viislair (*MU* van, dat
gis
nse- Amsterdapolinw
ternacht be het Anide
Lieverdje Op het Brnid charges
mg de gummiknuppel moesten
uitvoeren.
Vijftien - jongelui, ender wie
twee meisjes en engage minderjaVigewerden viarres- teerd, ',eon
s overtreding
bod,
van het
ling, verzet
de, povan pen
Alle verdachten werden zen1liglretilleAtli‘diti*100::
vvr de rechter;;Con*isstaris. geleid. Op voorwaarde, dat zij
mthoul
.warden ilk.
. Bij wijze van',ihorgmoest elke ,-xerda te,
ezonderd de minderjarig en,
,..- in 's
,:die
,De enige
' urerd aangeh'ditiegl
4: de
fllosofiestudent . :
.,.. die
•nit -'
met een
;Aim
i •,
iltlijk„
De za
*set van•
toen proves
het berie.ftte beeldje, een, be
zinebtimd`ltiehtten. .Doni de ,
enorme hitte we'd : de sokkel
van het,
te
zwartge
nit -,.de
voorschijn.
0•', 4•
een

Ruiten ingegooid bij
Anterikaaki consulaat
1. \41°

11el4 i 9r- I(‘

utiexiiict toe!
• • 1•
verme
ingen
door provo's
(Van onze verslaggever)
'AMSTERDAM, 6 mei — Terwijl de
bemanningen van twee surveillance-;
auto's van de Amsterdamse politie toe-' ,
en heeft een groep demonstranten, ke
waarvan de overgrote meerderheid op
zaterdagavond altijd present is bij de !
zogenaamde happenings bij het. Lieverdje op het Spul, zes ruiten Ingegeoid van het consulaat-generaal van
de Verenigde Staten aan het Museum- 1
plein te Amsterdam.
De agenten grepen ook niet in, toen
jongelui de tuin inwandelden van het
gebouw en een groot bord van de muur
trokken. De jongens, die het bord van
de muur hadden gerukt, werden door
de ongeveer 75 demonstranten, die ook
al bij het huis van bewaring hadden
gedemonstreerd, als helden bejubeld.
De agenten hadden opdracht niets te
ondernemen alvorens een kaderlid aanwezig was. Toen de vernielingen waren
aangericht, kwamen er drie• overvalwagens op het Museumplein, recht tegenover het KLM-gebouw. De bemanning van die overvalwagens was al
van vier uur af op het hoofdbureau
van politie gestationeerd. De politie die
uit pamfletten wist dat de provo's op,
de avond van de bevrijding activiteiten
zouden ontplooien, had dus kennelijk
wel moeilijkheden verwacht.
Dat de provo's zo langzamerhand
1 weten wat de wet voor dit soort dingen
• voorschrijft, is op het Museumplein
duidelijk gebleken. Zij negeerden twee
waarschuwingen van de politie zich te
verwijderen en bleven schreeuwen en
tieren. Direct na de derde waarschuwing verspreidden zij zich echter.

Hoofdcommissaris
De hoofdcommissaris van • de Amsterdamse politie, de heer R. J.._
van
der Molen, om commentaar gevraagd
over het niet Ingrijpen van de agenten,
• zei: ,Alt heb een andere lezing gehad.
ik zal me op de hoogte stellen. Ah er ,

*
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Provo-acties.
H.B brengt het politie-optreden tegen de provo's - o.a. in Amsterdam ter sprake. De politie weet, of kan weten, dat de provo's geweldloos will
demonstreren, maar treedt toch vrij hardhandig op.
TPC vraagt zich af of wij wel goed hebben gedaan met onze rapportage.
Algemeen is men van oordeel dat het politie-optreden tegen de provo's nie
adequaat is.

AURORA dd.

2.

P.G.-vergadering.

Verder is aan de orde gekomen het vraagstuk van de provo's en de wijze van
politie-optreden daartegen. H.BVD heeft als zijn mening -te kennen gegeven,
dat de politie onvoldoende mogelijkheden bezit om haar beleid terzake te
doen steunen op beschouwingen, zoals die bijvoorbeeld in onze Dienst op
het terrein van het politiek extremisme worden opgesteld.

H.BVD had dit onderwerp met de hoofdcommissarissen van politie willen bespreken t.g.v. een ontmoeting met deze autoriteiten, maar deze zal eerst in
het najaar kunnen plaatsvinden. H.BVD heeft voorts te kennen gegeven niet de
indruk te hebben dat de berichten van de Dienst over provo-activiteiten van
invloed zijn geweest op het door de politie gevoerde beleid. Het name denkt
hij hierbij aan berichten die op geweldloze actie duidden. In verband hiermede verzoekt H.BVD aan H.B in onze rapportage na te gaan, welke berichten
hiervoor illustratief kunnen zijn.

AURORA dd.
1. tommmota
Provo's misbruikt door fascisten?
H.0 is
op een artikel onder deze kop
de Haagsche Courant van 7-6-1986 geattendeerd. TPC leest een gedeelte
dit artikel voor. Naar zijn lening is het oordeel van de Haagsche Courant dat het stuk, gedateerd september 1965, dat de krant in handen kt
duidelijk fascistische tendenzen vertoont, onjuist. Mede gezien het fE
dat volgens de heer
de brief op de bureaus van verschillende
kranten is lrechtgekosen, ziet TPC in de zaak eerder een soort Provograp. De tekst van de brief heeft naar zijn lening niets van een fasci
tisch geschrift.
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DE "PROVO'S"
Exponent van hedendaags radicalisme onder de jeugd
I. Algemene achtergronden
In de afgelopen jaren, met name vanaf 1960, valt onder de jongeren, al of niet politiek georganiseerd, een toenemende radicaliteit
te bespeuren.
De grenzen tussen straten schennend nozemdom en politiek geinspireerde jeugd zijn - ook wat hun wijze van optreden betreft - vaak
moeilijk te trekken.
Met name het "provotariaat", wellicht te typeren als "losgeslagen
rode jeugd", is een groepering welks aanhang zich ten dele nauwelijks
van "beatniks", "nozems" e.d. onderscheidt. Voor zover politiek ingesteld, beleeft het onder de progressieve jeugd constateerbare radicalisme in dèze vorm zijn climax, met alle daaraan verbonden risico's
voor openbare orde en veiligheid.
Daaraan zal in dit overzicht dan ook de meeste aandacht worden
besteed.
Toch zou het - naar het ons voorkomt - onjuist zijn de provobeweging los te maken van het verschijnsel van politiek radicalisme
onder de jeugd in zijn algemeenheid; een verschijnsel, dat zich trouwens niet alleen in Nederland voordoet.
Dit radicalisme kenmerkt zich met name hierdoor, dat men zich
- ter bereiking van politieke doeleinden - bedient van middelen en
methoden, die de grenzen van de in ons huidige democratische bestel
aanvaarde politieke normen overschrijden.
Er is in dit verband duidelijk sprake van een ontwikkeling van
legale naar illegale methoden van strijd.
Het valt op, dat deze karakteristiek in de loop der zestiger jaren is gaan gelden voor verschillende politieke jongerenorganisaties,
waarvan men zulks - afgaande op de geestverwante instelling der ouderen - niet zou hebben verwacht.
Behalve aan (qua doelstelling reeds als extremistisch te boek
staande) an archistische en trotskistische groeperingen wordt hier gedacht aan een reeks radicaal-pacifistische en links-socialistische
jongeren-groeperingen, met als corypheeën het door anarchistisch
georiënteerde figuren geinfiltreerde Comité 29 november 1962, de Pacifistisch Socialistische Jongeren !erkgroepen (PSJW) en de links-

socialistische "Socialistische Jeugd" (SJ).
Op de achtergrond van het Comité 29 november trekt dan bovendien nog het in 1963 - in navolging van India, Engeland, Tanjanjika
en de Verenigde Staten - opgerichte "Trainingscentrum voor Geestelijke
Weerbaarheid en Geweldloze Actie" de aandacht, dat een uitvalsbasis
lijkt te worden voor veelal illegale, zij het "geweldloze" actie.
Onwillekeurig zal men vergelijkingen willen trekken met het revolutionaire gedragspatroon van de ruwweg als "links" aangeduide stromingen, die ons land na de eerste wereldoorlog beroerden. Ook toen
kwam veel revolutionair elan tot ontplooiing, deels gericht op soortgelijke actieobjecten (oorlog, kapitalisme, kolonialisme, fascisme)
als thans het geval is.
Daarnaast dringen zich echter toch ook wel belangrijke verschilpunten tussen toen en nu op: waren het toèn veelal ook ouderen, die
de jeugd inspireerden tot actief verzet tegen bestaande maatschappelijke gebreken, thans zijn het juist de jongeren, die de ouderen verwijten hun idealen te hebben prijsgegeven en hen tot daden aanzetten;
waren het toèn met name ook de communisten - men denke aan door hen
geleide stakingsacties en agitatie onder militairen - die de toon
aangaven bij de actie op straat, thans zijn dit de radicaal-pacifisten en links-socialisten, veelal samen met de anarchistisch georiënteerde, op conflict met het gezag gerichte provo's.
Werd men toèn (1918 e.v.) bij zijn hervormingselan geinspireerd
op de golf van revolutie die vanuit het Oosten over Europa spoelde,
thans richt men het oog veelal op het Westen (i.c. op de Verenigde
Staten) om zijn inspiratie en ideeën op te doen.
Het waren b.v. de ban-de-bommers die na 1960 de stoot gaven tot
de oprichting van een Nederlands Comité van 100, daarbij geinspireerd
op in de Verenigde Staten en Engeland reeds beoefende methoden, en
tot radicaal optreden daarenboven gestimuleerd door anarchistisch
en trotskistisch georiënteerde jongeren.
- o.m. PSP-functionaris, inspirator
Zo verklaarde Drs.
van het Comité 29-11-'62 en medeoprichter van het eerder genoemde
"Trainingscentrum" - dat het genoemd Comité en het bewuste Centrum
zich o.m. baseerden op de methodiek, omschreven in "A manual for
direct action" (uitgave van het Amerikaanse "Friends Peace Committee"
en op het geweldlooeheidssysteem van Ds. Martin Luther King.

Het was de PSJW die - naast "Politeia" en SVB - in Nederland
de "jongerenactie Vietnam" op gang bracht, daarbij behalve door trotskisten vooral ook door Amerikaanse activiteit en methodiek ( r Teachins"!) geinspireerd.
Ook treft het, dat het thans - anders dan in de sociaal-zwakke
Europese maatschappij tussen de beide wereldoorlogen - met name de welvaartslanden zijn, die - behalve met een nozemprobleem - met een pro,
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fbleem van radicalisme en "politieke criminaliteit" onder jeugd en studenten te kampen hebben. Zweden (Stockholm), de Verenigde Staten (Newzijn daar voorbeelden van.
De vraag rijst, of de welvaart in dit verband optreedt als "ka-- talysator", als factor, die relativering van de traditionale, door
de ouderen overgeleverde normen in de hand werkt.
Anderzijds is juist het verzet tegen de gezapigheid en het gebrek aan idealisme bij de ouderen een argument, dat bij alle radicale
jongeren- en studenten-groepen naar voren komt, zodra zij verantwoording van hun doen en laten afleggen.
Voorbeelden daarvan zijn er te over:
Het Comité 29 november 1962 ontstond (evenals het Comité
van 100-beweging elders) uit de behoefte "nu eens iets

reëels" tegen de atoombom te gaan doen.
"Anders" (PSJW) stelde: "Wij willen "directe actie" om duidelijk te maken, wat wij bedoelen".
De SJ wilde "doelgerichte protestacties" om "het onbehagen
tegen de burgerlijke gezapigheid te kanaliseren".
Bij "Provo" - tenslotte - heette het: ,"de arbeidersbeweging
is ingedommeld achter de TV-toestellen in zelfgenoegzame
tevredenheid over de behaalde resultaten: ouderdomspenlioen
en arbeidsvitaminen".

In de Verenigde Staten ziet men iets dergelijks _ . Men duidt het
jongeren-radicalisme tegen oorlog, atoombom, rassisme en imperialisme
daar aan als "The New Left". Men wil zich daarmede onderscheiden van
de traditionele "linkse" partijen, die dan als "The Old Left" gelden

en distantieert zich daarvan omdat deze niet aan hun taak hebben beantwoord, hun idealen ontrouw zijn geworden en verzand zijn in theorie en
dogma.
Het was de agressiviteit van de jongeren, die hier de behoefte
deed ontstaan aan een doordachte methodiek om aan hun emotionaliteit
uiting te geven.
In de inleiding van het eerdergenoemde "Manual for direct action"
wordt in dit verband opgemerkt: "Times are very different from the
early forties, when a few seasoned veterans of the peace and civil
rights movements experimented with direct action tactics. Today a
great deal of leadership comes from young people, angry with a Society which preaches brotherhood and practices discrimination. Participant
in sit-ins have described the struggle in moral terms; there is less
theory than in the thirties...".
Men zou er niet verstandig aan doen de betekenis van dit radicalisme - hier en elders - te bagatelliseren door het louter als een verschijnsel van zeer tijdelijke aard te zien, zulks bijvoorbeeld onder
het motto, dat de jeugd nu eenmaal altijd radicaal is ingesteld, in het
bijzonder dan de "rode" jeugd, die van de misschien wat "ingedommelde"
ouderen de toch in meerdere of mindere mate aanwezige revolutionaire
instelling meekreeg.
Voorshands mogen wij van deze in zekere zin dan "normloze" maar
niettemin toch vaak idealistisch ingestelde jeugd, o.i. voortgaande
"radicale actie" verwachten.
Belangrijk in dit verband is, dat de vele groepen, die elkaar in
actie-object en methodiek veelal wonderwel vinden - vgl. het Jongeren
Comité Vietnam - doorgaans handelen onder invloed van het politiek
getij, al moet erkend, dat hier - zowel als in het buitenland - de anti
atoombom-actie in eerste instantie de mobiliserende factor van " The
New Left" en tevens de leerschool van haar huidige methodiek is geweest
De politieke gebeurtenissen in Vietnam kunnen thans even goed als
het huwelijk van Prinses Beatrix en bepaalde neo-nazistische verschijnselen voedingsbodem en startpunt van ácties zijn.
Wat Nederland betreft is voorts van belang, dat deze jeugd haar
organisatorische centrum en haar klankbodem voornamelijk in het traditioneel "rode" Amsterdam vindt en verder, dat in de besturen van verschillende der betrokken organisaties en groepen tegelijkertijd vaak

zelfde figuren een functie bekleden of actief zijn.
;gat de provo's betreft valt - zoals hieronder nog zal worden
uiteengezet - in het bijzonder op, dat daarin vele jongeren een toevlucht zoeken, die zelfs in radicale organisaties als SJ en PSJW nog
teveel conformisme en gezapigheid menen aan te treffen. Vandaar ook,
dat het Nederlandse jongerenradicalisme thans in dit provo-dom zijn
climax vindt.
Met het oog op de toekomst is voorts van niet te miskennen betekenis, dat van al deze jongerengroepen een radicaliserende invloed
uitgaat op de ouderen: dat is merkbaar in de PSP, dat is voelbaar in
het Comité 1961 voor de Vrede en zelfs te traceren bij de oudere anarchisten en trotskisten.
Het is niet uitgesloten, dat in het bijzonder de PSP-leiding zich
uit electorale overwegingen door de radicale instelling van deze haar
vaak toch nog welgezinde jongeren gedrongen zal voelen zich naar buiten
wat scherper op te stellen.
Van belang is in dit verband, dat de PSP-commissie voor "vorming
en scholing" in oktober '65 een speciale brochure wijdde aan de theorie en praktijk van "het geweldloze verzet".
Omgekeerd zijn er stellig ook "ouderen" in met name pacifistische
en links-socialistische kringen, die radicaal optreden van de jongeren
direct of indirect aanmoedigen. Uitlatingen van bepaalde leiding gevende figuren in de PSP, dubieuze publiciteit via radio, TV en pers hebben dat - vooral rond de 10e maart en i.v.m. het politieoptreden in Amsterdam - meermalen geïllustreerd.
"Non-conformisme" is tenslotte een eigentijds verschijnsel, dat
zich niet alleen - zij het misschien wel hoofdzakelijk - bij de jeugd
manifesteert. Het is b.v. ook een belangrijk motief achter de zogenaamde "dialoog" met het communisme.
Verder is het van belang er de aandacht op gevestigd te houden,
welke invloed de communistische jeugdbeweging van het grotendeels buiten haar om gegroeide neo-radicalisme ondergaat.
Voorshands zullen de communisten vanwege het milieu der 'andersdenkenden" veel traditioneel sectarisme moeten overwinnen om zich tot
"eenheid van actie" te zetten.
De gang van zaken in het sedert september '65 bestaande jongeren.

comité Vietnam heeft zulks reeds enkele malen aangetoond.
Met name de deelneming van Provo's aan bepaalde activiteiten
blijkt een afschrikwekkende werking op de communistische jongeren te
hebben. "De Waarheid" beschreef het provo-optreden al eens als "obscuur
gedoe". Overigens blijken verschillende communisten te gaan beseffen,
dat zij met deze houding niet kunnen volstaan. Het inzicht is groeien-

de, dat iets moet worden gedaan om de bereidheid van vele jongeren tot
radicale actie uit te buiten, om "het contact met de massa" niet aan
links-socialisten en radicaal-pacifisten of aan provo's over te laten.
In breder verband kan men zich tenslotte afvragen, of relletjes
als die rond het optreden van het CPN-bouwvakcomité in Amsterdam in
juni j.l. niet mede mogelijk werden tengevolge van het klimaat, dat
in de afgelopen jaren - in het bijzonder sedert 1965 - in de hoofdstad
(en elders) ontstond onder invloed van het optreden van niet-communistische radicale jongeren, i.c. van de provo's.

II.
1.

De Provo's
Inleiding
De anarchistische jongerengroep rond het blad "Provo', die sinds
juni 1965 in Amsterdam en omgeving actief is en nadien ook elders aanhang verwierf, wekte aanvankelijk de indruk meer uit allerlei negatieve
en door de deelnemers over het algemeen weinig doordachte onlustgevoelens jegens de bestaande maatschappelijke orde te handelen, dan uit gefundeerde politieke overwegingen. Deze jongeren wilden, zoals zij zelf
zeiden, "de kans niet laten voorbijgaan de gevestigde maatschappij eens
grondig te provoceren", aangezien zij enerzijds inzagen dat de vestigin
van een anarchistische maatschappij een onmogelijkheid was en zij er
anderzijds van overtuigd waren dat hun voorspelling dat deze wereld als
gevolg van een komende kernbomoorlog, "uit elkaar zou spatten", bewaarheid zou worden. Daarom zou provocatie het enige zijn wat hen nog
restte.
Volgens een inlegvel in de eerste nummers van "Provo", wilde dit
blad primair anti-autoritair zijn. Gesteld werd, dat men zich verzette tegen de autoriteit van personen en instellingen, tegen het militair
apparaat, tegen de uniformen en petten van de politie, tegen de reclame
mensen, die de medicijnmeesters van het moderne westen werden genoemd.
Voorts zei "Provo" de dwingende greep, die deze groep op de gebruiken
en behoeften van het volk heeft verkregen, te verafschuwen. Tegenover
dit alles kon "Provo" geen kant-en-klaar recept voor de maatschappij
stellen, zoals zij zou willen dat deze er zou uitzien, aangezien zij
teveel in beslag werd genomen door provocatie van de huidige.
Volgens een artikel in het "Provo'-maandblad no. 2 dd. 17-8-1965

provoceert de provo niet, zoals de nozem, uit verveling,
maar uit onvrede met het huidige maatschappelijke bestel.
De anarchistische jongerengroep, die vrijwel van het begin van
haar bestaan af pogingen heeft gedaan de nozemjeugd - die volgens haar
instinctief in een passief verzet ten aanzien van het gezag leefde -

tot actief handelen over te halen, heeft daarbij wel successen geboekt.
Ook op studenten oefent de provo-beweging een zekere aantrekkingskrach
uit. De belangstelling voor happenings nam ook van die zijde toe.
Sinds enige maanden gaat het er op lijken dat leidinggevende figi
ren in de groep bezig zijn om aan de activiteiten meer politieke inhout
te geven.

Men provoceert niet alleen meer om het provoceren, maar men wil ook
bepaalde politieke doeleinden verwezenlijkt zien, zoals bijv. de terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Zuid-Vietnam.
Het is niet duidelijk, of men dit uitsluitend doet uit idealistische overwegingen, of ook uit een zeker opportunisme. De leiding
zou er bevreesd voor kunnen zijn, dat op den duur een deel van de aanhang, wegens gebrek aan positieve waarden, zich zou terugtrekken van
deelneming aan provo-activiteiten.

2. Ontstaan en doelstelling
De groep rond "Provo' trad eind mei 1965 voor het eerst voor het
voetlicht, toen zij per post aan mogelijk geïnteresseerden, onder wie
een aantal redacteuren van dag-, week- en maandbladen, een gestencild
pamflet toezond, waarin de verschijning - per juli 1965 - van dit anarcistische jongerenblad werd aangekondigd.
In dit pamflet werd op vrij uitvoerige, zij het niet altijd even
duidelijke wijze, documentatie verschaft over de redenen tot het uitgeven van "Provo".
Na er op gewezen te hebben dat de geweldloze activiteiten van de
anti-atoombombeweging, zoals die van de Ban-de-Bomgroepen, het Comité
29 november 1962 (Comité van 100-beweging), het Comité 1961 voor de
Vrede, alsmede het Volkelcomité, in het slop waren geraakt, werd naar
voren gebracht dat de linkse beweging hier te lande, wilds zij werkelijk
resultaat boeken, tot nieuwe methoden moest overgaan. Geweldloos verzet
had slechts incidentele waarde, aangezien men daarbij teveel afhankelijk
was van massale deelneming en een de activiteiten gunstig gezinde publieke opinie. Daarom, aldus het pamflet, moest thans tot de daad worden overgegaan en diende men tot directe acties te komen. Slechts een
rebellerende linkse beweging, gegrond op anarchistische opvattingen zou
daartoe in staat zijn. Het anarchisme immers, aldus het pamflet, propageert de meest openlijke rebellie tegen elke gevestigde orde.
Aangezien evenwel de anarchistische beweging in Nederland sinds
de Tweede Wereldoorlog een kwijnend bestaan leidde, wilden de iniatiefnemers "Provo" gebruiken om het anarchisme te vernieuwen en het speciaal onder de jongere gener:itic'te verbreiden.
"Provo", aldus hot pwflet, gilde zich radicaal te g en deze i:1r t .th . x
pij verzetten, omdat deze kapitalistisch is en zich zou vergiftigen
door een morbide winstbejag,buraaucrztioch is, w e rdoor dc o zichzlf
zou verstikken t.,;.v.een eindeloze ambtenarij en als militaristische
maatschappij har eigen graf zou graven door - wat de provo's noemen een paranoide atoombewapening. De bewoners van deze maatschappij hebben
niets te verliezen dan de zekerheid van de dood door radio-actieve straling. Daarom voelt 7e "Provo" zich voer de kcus c teld:desperrtat verzet
of lijdzame ondergang. Het pamflet besloot met de oproep zich te verzetten waar het maar kan, waarbij hët anarchisme als inspiratie-bron
moest dienst doen.

Het is tot nu toe niet geheel duidelijk hoe de provo-groep is
ontstaan.

E

Jet is zeker, dat de "ideeënman" van de groep
daarin een belangrijke rol heeft gespeeld. Het is zelfs nies

onmogelijk, dat hij de auctor-intellectualis is van het hierboven besproken pamflet. Het mengelmoesje van de daarin vervatte gedachten over
een atoombomdreiging en de oproep tot directe actie met het anarchisme
als basis, is wellicht tot stand gekomen onder invloed van het politiein Amsterdam
ke verleden van deze
studerende figuur.

Het is opmerkelijk, dat sommige passages (vooral in het eerste
gedeelte) van het "Provo"-pamflet van mei 1965

letterlijk dezelfde

zijn als die van een ongedateerd manifest van een zich noemende Federatie van Actiegroepen tegen de Atoombom (FAA), dat voor een deel als
opruiend kan worden aangemerkt. Exemplaren van dit manifest werden in
de zomer van 1965 in het bezit van provo's aangetroffen. Voorzover
bekend is de genoemde federatie nimmer naar buiten opgetreden.
In dit manifest, dat bestemd was voor "alle tegenstanders van de
atoombom" en dat niet "in verkeerde handen" mocht vallen, werd na een
uiteenzetting over het mislukken van de anti-atoombombewegingen opgeroepen om onder absolute geheimhouding een laatste revolutionaire poging te doen om alsnog invloed uit te oefenen op wat genoemd werd "de
rampzalige militaire ontwikkeling in de richting van een atoomoorlog".

Gezien de ernst van de dreiging, meende het FAA het recht te hebben
tot het hanteren van de meest radicale middelen, waarvan o.a. de volgende in het manifest werden opgesomd: het in brand steken of opbla?
zen van belangrijke militaire gebouwen en bases; spionnage en openbaarmaking van militaire geheimen; het tot persona non grata verklaren van
alle militaire gezagsdragers en hen als zodanig behandelen; sabotage
door destructie van militair materieel en het verspreiden van valse
berichten; bevrijding van dienstweigeraars die tegen hun wil gevangen
zitten of nevendiensten moeten verrichten en tenslotte agitatie onder
soldaten met gebruikmaking van alle daartoe geschikte middelen.
Een ander, weliswaar onschuldig gedeelte van dit manifest, is
terug te vinden in een artikel

in het "Provo'-maand-

blad no. 1 van 12 juli 1965, onder de titel "Inleiding tot het provocerend denken".

Anarchistische Pacifistische werkgroep Zaanstreek
Vóór het begin van de "Provo"-activiteiten bestond er in de
Zaanstreek reeds een groepje anarchistische jongeren, dat in oktober

1964 in een beginselverklaring de huidige staatkundige en militaire
systemen veroordeelde op grond van een wereld- en levensbeschouwing,
waarin geen plaats was voor het geloof in een autoriteit of in geweld.
De groep zei zich te keren tegen ieder geweld en gezag, dat ten doel
zou hebben een ander te overwinnen. Stelling werd genomen tegen iedere
vorm van onderdrukking op grond van afkomst, ras of overtuiging; men
zou daartegen in actie komen met alle ter beschikking staande, geweldloze middelen.

De Anarchistische Pacifistische werkgroep Zaanstreek kwam in de
loop van mei 1965 in het nieuws toen zij het eerste nummer van haar
organ"Bst(edrapil1965)eronbifadeBVDnbood. Aangekondigd werd, dat dit tijdschrift onregelmatig zou verschijnen. Het bleef hij deze ene aflevering en in het "Provo"-maandblad
no. 2 dd. 17-8-1965 deelden

en een van zijn geestverwanten mee,

dat "Barst" was opgeheven en dat de redactie voortaan nauw zou samenwerken met "Provo".

3. Provo-begrippen
Met de provo-beweging heeft ook een aantal nieuwe begrippen zijn
intrede in onze samenleving gedaan. De belangrijkste zijn wel het "provotariaat", de "dé-klasse", het "klootjesvolk", en "New-Babylon".
Tot het provotariaat rekenen deze anarchistische jongeren in de
eerste plaats zichzelf. Verder de nozems en alle kritisch (sic!) denkende studenten en kunstenaars. Zij allen worden onder de gemeenschappelijke noemer gebracht van hen, die meestal niet bij het arbeidsproces betrokken zijn, vaak geen baantje hebben, dikwijls vanuit een protesthouding leven, van een bepaalde leeftijd zijn en wonen in de "asfalt-jungles van de welvaartssteden".
Het provotariaat, soms de dékiasse genoemd, wordt ook wel omschreven als een anonieme menigte van subversieve elementen, die noch tot
het proletariaat, noch tot de bourgeoisie behoren en die eigenlijk
tot een grote groep jongeren gerekend moeten worden, die niet meer
langs "het oude, bekende paadje" willen lopen.
Over het proletariaat zeggen de provo's, dat het zich heeft onderworpen aan zijn politieke leiders en zijn televisie. Het proletariaat aldus de provo's, is samengesmolten met zijn oude tegenstander
"de bourgeoisie", tot één grote, grijze massa, het "klootjesvolk".
Over de arbeidersbeweging schreef
dat deze achter de TV-toestellen is ingedommeld
in zelfgenoegzame tevredenheid over de behaalde resultaten: ouderdomspensioen en arbeidsvitaminen.
Uit een gesprek van de
schrijver

en de

met

welk gesprek op de band
werd opgenomen en gepubliceerd in het tijdschrift "De Gids", no. 1 van
1966, blijkt dat de provo's zichzelf zien als het instituut, dat het
"klootjesvolk" in het provotariaat moet veranderen, zodat het volk een
revolutionaire kracht wordt. Voorts roepen de provo's op tot een permanente staking, tot niet-werken. Aangezien de provo's, aldus Van Duyn,
evenwel buiten het productieproces geplaatst zijn en zij er daardoor
ook geen invloed op kunnen uitoefenen, is hot logisch
dat de provorevolutie (waarin hij blijkbaar zelf gelooft) niet zal komen zolang
het proletariaat geen provotariaat wordt.
In het voorgaande werd gesteld, dat de provo's aanvankelijk geen
kant- en-klaar recept hadden voor de maatschappij, zoals die er uiteindelijk zou moeten uitzien. Blijkens no. 4 van het "Provo"-maandblad, op

28 oktober 1965 uitgekomen, kwam daarin later enige verandering. .

Het organiseren van happenings is in feite geen provo-idee.

Volgens

bestaat bij de provo's een onbehagen over het

feit, dat de enkeling geen invloed heeft op de gang van zaken in ons
land en ook daarbuiten. Daarom zien zij de happenings als een poging
om hun aandeel in het (wereld) gebeuren, waarop zij menen recht te hebben, te verwezenlijken. De autoriteiten, aldus de provo's, zouden al
het mogelijke doen hun dit onmogelijk te maken. De happening is dus
een demonstratie tot het verkrijgen van macht, die men niet heeft, maar
waarover men wel zou willen beschikken.
Het magisch centrum
Behalve de happenings hebben de provo's ook het zgn. appelteken
overgenomen. Dat teken, dat de provo's zien
als het symbool van het "Magisch centrum Amsterdam" ziet er als volgt
uit:

Met het uitstekende streepje wordt de Amstel, de aorta van Amsterdam bedoeld. De ronde lijn: de Amsterdamse grachten. Je stip in
het midden is het beeldje van het Amsterdamse Lieverdje op het Spui
waar zaterdagsavonds om 1 2.00 uur happenings worden gehouden.
Dit teken wordt door de provo's ook wel het gnot (=genot) teken
genoemd.

4. Leiding (Amsterdam)
Alhoewel de provo's als anarchisten het onderling principieel
oneens heten te zijn, omdat zij

geloven in de

noodzaak van een radicaal non-conformisme, van een eigen mening over
iets, zijn de top- provo's toch wel gelijkelijk van mening, dat er een
soort leiding moet zijn, wil de groep goed kunnen functioneren. Dat is
in hun geval een kleine kern, de zgn. "in-group", die de initiatieven
neemt en de plannen uitwerkt.

5. Activiteiten
De provo's hebben zich in het eerste jaar van hun bestaan aanvankelijk alleen bezig gehouden met het organiseren van happenings (in
Amsterdam voornamelijk rond het beeldje het "Lieverdje'') en het uitgeven van geschriften. Ook trokken zij de aandacht door hun activiteiten
rond verloving en huwelijk van Prinses Beatrix, tegen het optreden van
politie en justitie en tegen de Amerikaanse politiek inzake Vietnam.
Tenslotte kwamen zij bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1 juni j.l.,
in de hoofdstad met een eigen lijst uit.
Voor wat de happenings betreft: wat de provo's daarover ook mogen
beweren ,in feite zijn_het dwaze en zinloze vertoningen.
In eigen kring is een enkele die mening ook toegedaan
dat de wekelijkse happenings steeds vervelender begonnen te
worden en c
voelde
toen al kennelijk meer voor demonstraties met een politiek karakter
zoals die, gericht tegen het Amerikaanse optreden in Vietnam.
Pas in april 1966 gingen provo-jongeren op grote schaal aan laatst
bedoelde activiteiten meedoen.

Rond de gebeurtenissen op de 10de maart j.l. trokken de provo's
voornamelijk de aandacht door hun meestal gezamenlijke activiteiten met
andere organisaties, zoals de Socialistische Jeugd van Nederland (SJ)
en de Pacifistisch-Socialistische Jongeren Kerkgroepen (PSJ'r+). Bij het
coórdinatieplan van acties tussen de SJ en de provo's, was aan de laatsten met name "het vuile werk" toebedeeld, zoals het werpen van rookbommen en het strooien van kraaiepoten. Zoals bekend gebruikte men de
bommen wel, maar de kraaiepoten niet.
In dit verband moet ook het bestaan van het provo-comité "De Parel van de Jordaan" gememoreerd worden. Dit comité, dat in januari 1966
word opgericht, beoogde aan het bruidspaar een "anti-huwelijksgeschenk"
aan te bieden,alsook het doen ontsteken van "anti'-vuurwerk. Den mededeling daarover, doorspekt met profane volzinnen, werd opgenomen in het
"Provo"-maandblad no. 6 dd. 24-1-1966.

6. Publicaties
Jat de uitgaven van de provo-beweging betreft: naast het maandblad "Provo"- oplage: 13.000 exemplaren, volgens een mededeling in
het blad zelf - worden ook nog genummerde "provocaties" uitgegeven,
waarin de aandacht op speciale onderwerpen wordt gevestigd. In de bijlage wordt een opsomming gegeven van de inhoud van die provocaties.
In het maandblad zelf staan denkbeelden en plannen van de provo's
en worden soms aankondigingen gedaan over te ondernemen activiteiten.
Ook treft men er zo nu en dan artikelen in aan van subversieve aard.
Gedacht wordt hierbij aan het opnemen in verkorte vorm van

"

De

prac-

tische :anarchist" (een aan het begin van deze eeuw anoniem uitgegeven
brochure) waarin recepten staan vermeld inzake het vervaardigen van
bommen ("Provo" no. 1 dd. 12-7-1965). Andere voorbeelden betreffen
idee ë n

in een artikel in hetzelfde nummer over het

bestormen van het paleis op de Dam en het "eindelijk cons leggen van
bommen in de brievenbus van het BVD-gebouw". Ook werd in het maandblad de suggestie aangetroffen t_ot het opblazen van delIJ-tunnel
vo" no. 7 dd. 25-2-1966).

("Pro-

In "Provo" no. 9 dd. 12-5-1966 werden uiteenzettingen gegeven
over diverse "witte"plannen, zoals het witte schoorstenen- en fietsenplan

en het witte kippenplan.

Volgens een artikeltje over dit laatste plan
werd als uitvloeisel van het politie-optreden
op 10 maart j.l. in de hoofdstad, besloten tot oprichting van de provovereniging "Vrienden van de Politie" (VVP). Op 19 maart d.a.v., tegelijk met de opening van de tentoonstelling "10-3-1966", werd het zgn.
witte kippenplan gelanceerd. Volgens de schrijver is de witte kip de
vredesvogel van het provotariaat. In de plaats van de politie wil dit
plan "witte kippen" aanstellen, die een witte jas en een witte pet
moeten dragen en die belast zullen worden met de distributie (voor nood;
vallen) van verband en medicijnen. Voorts dienen zij lucifers en voorbehoedmiddelen bij zich te hebben, "alsook appeltjes van oranje en kippeboutjes voor het hongerend provotariaat".
Ook word in dit "Provo"-nummer propaganda gemaakt voor hot witte
woningenplan. Daarin wordt er o.m. voor gepleit om bij het saneren van
woonwijken, indien de afbraak niet onmiddellijk gevolgd wordt door
nieuwbouw, de vrijkomende woningen als tijdelijke onderkomens ter beschikking van alleenstaanden te stellen. Voorts zouden de woningen in

do binnenstad van Amsterdam, die thans in gebruik zijn bij kantoren en
bedrijven, hun oorspronkelijke bestemming dienen terug te krijgen. Op
die manier zou de ontvolking van de binnenstad tegengegaan kunnen worden.
In "Provo" no. 8, dd. 14-4-1966 stelde
voor om vrouwen en meisjes
voor te lichten over voorbehoedmiddelen. Daartoe zouden consultatiebureaus in het leven moeten worden geroepen. Dit plan heeft de naam
van het "witte wijvenplan" gekregen.
In een andere publicatie werd het gebruik van kraaiepoten tegen
welvaartssymbool no. 1, de auto aangekondigd, daar deze "de leefbaarheid" zou bedreigen.
Naast "Provo" bestaat er sinds begin juli j.l. een nieuw blad,
genaamd "Image". Wat de inhoud van dit iedere veertien dagen verschijnend periodiek betreft: de artikelen daarin doen niet onder voor die
in "Provo". Blijkens een publicatie in het eerste nummer is hit de bedoeling om "witte" informatie te geven. Daaronder verstaan de provo's
het weergeven van meningen zonder enig voorbehoud. Dat blijkt duidelijk
uit een artikeltje in "Image" no. 1, waarvan gezegd wordt, dat het van
de hand van een onbekend pornograaf is. Ook in 'Image" no. 3 komt een
dergelijk artikeltje voor.

Blijkens een publicatie in het anarchistisch blad 'Recht voor
Allen" dd. 6 augustus 1966 gaat "Provo" voorts binnenkort eon tweernaandelijkse internationale editie uitgeven in de Engelse taal en is
verder de verschijning op komst van oen provo-weekblad.
Op de lezers van "Recht voor Allen" wordt een beroep gedaan te
helpen bij het vormen van "een landelijk en internationaal net van
tip- en nieuwsgevers". Het "Magies Perscentrum" is te bereiken onder
postbus 1602, Amsterdam.

7. Methodiek
Over de methodiek bij de te voeren acties bestaat in provo-topkringen geen eenstemmigheid. i tellicht is dit verschil van instelling
inhacrent aan het feit, dat anarchisten het onderling principieel oneens zijn.

Een ander facet van het doen en laten van provo-jongeren is het
gebruik van verdovende en zgn. bewustzijnsverruimende middelen, zoals
aether, mescaline en LSD.

Wat deze provo-instelling betreft: volgens insiders neemt de
laatste maanden het aantal gevallen van o.a. aethersnuivende provo's
hand over hand toe.

8. Invloed2 organisatie buiten Amsterdam
Wat de omvang van de provo-beweging betreft, was
begin 1966 van mening, dat er "hoogstens een paar duizend" jongeren
achter hem en zijn geestverwanten zouden staan. Degenen, die met hen
sympathiseerden, zouden

echter honderdduizenden kunnen zijn

Zijn laatste opmerking lijkt, gezien het stemmenaantal dat de provolijst op 1 juni j.l. in Amsterdam op zich verenigde, sterk overtrokken.
Toen immers brachten 13022 mensen, oftewel 2i% van de Amsterdamse kiezers, hun stem uit op de provo's.
Weliswaar moet daarbij rekening gehouden worden met het feit,
dat deze jongeren alleen in de hoofdstad meteen eigen lijst uitkwamen,
doch anderszijds is het zo, dat juist Amsterdam de grootste concentratie van links-radicale jongeren herbergt en dat daardoor in de hoofdstad ongetwijfeld de meeste belangstelling voor de provo-ideeën bestaat
Alhoewel geen exacte cijfers bekend zijn over de getalsterkte
van de provo's in Amsterdam en elders, lijkt het er op, dat de schatting
: "hoogstens een paar duizend", wel ongeveer juist
zal zijn; al moet men zich ook dan nog afvragen, welk deel hiervan
tot het a-politieke nozem-dom gerekend dient te worden.
Wat de aanhang betreft is het opvallend dat naar verhouding vrij
veel studenten aan provo-activiteiten deelnemen, dan wel er sympathiek
tegenover staan. Hiertoe behoren studenten, die in politick opzicht
eerder nimmer de aandacht trokken, alsook figuren, die in andere organi,
ties in meer of mindere mate hun sporen verdienden, dan wel er gewoon
actief waren.

Het is niet geheel duidelijk wat deze studerende jongeren ertoe gebracht heeft belang te gaan stellen in wat de provo's willen en
doen. Het is niet onmogelijk, dat de houding van de autoriteiten jegens
de provo's daarin een rol heeft gespeeld. Ook moet bedacht worden, dat
er onder deze studenten jongeren zijn, die zich aan de zijde der
provo's hebben geschaard om aan hun gevoelens ten aanzien van gezag
en koningshuis lucht te geven. Dat kan gebeurd zijn als gevolg van de
instelling, die zij van huis uit meekregen, dan wel doordat zij in
het kader van hun studie en omgang met anderen tot een meer radicale
opvatting kwamen.
Behalve in de hoofdstad zijn intussen ook provo-elementen actief
(geweest) in de volgende gemeenten:
a. Schiedam: Volgens een bericht in het weekblad "Vrij Nederland' van 24
juli 1965 was in deze plaats het 'Anarchistisch Weerstandscollege"
actief. De club zou tot stand gekomen zijn om te ageren tegen de komst
van Prins Claus naar Nederland.

Voorzover bekend is het Anarchistisch Weerstandscollege in Schiedam
eigenlijk nooit goed van de grond gekomen.
b. Den Haas: Op Prinsjesdag 1965 waren in de residentie een aantal jongeren actief, waarvan er enkelen naderhand ook deelnamen aan elders ontwikkelde provo-acties.
Tijdens die activiteiten werd "provocatie" no. 7 verspreid, die de
tekst van de Troonrede bevatte, zoals H.M. de Koningin die volgens de
provo's had moeten uitspreken en waarin zij o.m. haar troonsafstand
aankondigde.
c. Rotterdam: In de loop van mei 1966 organiseerden provo's ook in Rotter
dam (bij het beeldje Fikkie) hapeenings.

Inmiddels heeft de Rotterdamse provo-groep, "Desperado" genaamd,
onder diezelfde naam een eigen blad uitgegeven dat qua opzet en inhoud veel lijkt op het "Provo"-maandblad. Tot nu toe verschenen twee
nummers. In de laatste aflevering werden de namen en een soort signalement gegeven van twee Rotterdamse politie-mensen, die "beslist niet
te vertrouwen zijn".
d. Ook in Groningen worden provo-elementen actief. In een in mei j.l.
uitgegeven "provocatie" werd de oprichting bekend gemaakt van een
Comité Vrienden van Provo, dat zich ten doel stelt het verspreiden
van de ideeën en van "de filosofie" van provo onder het Groningse
provotariaat en het bevorderen van de provotarische gezindheid als
tegenwicht tegen - wat men noemt - het onverantwoordelijk fanatisme va:
de militaire en andere autoriteiten, dat uiteindelijk alleen maar tota
le vernietiging met zich kan meebrengen. In de provocatie wordt
voorts opgeroepen zich te abonneren op het in Amsterdam verschijnende
blad 'Provo". De jongeren en studenten, die zitting hebben in het
"Comité Vrienden van Provo" behoren tot de provo's of zijn lid van de
Vredesactiegroep van Studenten (VAS) of van de Noordelijke Antimilitaristische Jongerengroep (NAJG).
Wat de publicaties betreft is Groningen voortvarend. Daar bestaan nl. reeds twee periodieken, "Luca" en"Scandal". Dit laatste blad
werd opgericht, omdat men vond dat "Luca" zijn progressieve karakter
had verloren. Via het orgaan "Scandal" hoopt men de jongeren te kunnen overhalen tot het organiseren van happenings.

e. In Haarlem en omgeving is enige malen een soort literair provo-blad,
vermoedelijk van middelbare scholieren, verschenen, onder de titel "?".

Opmerkelijk is, dat het 4e nummer van "?" verschee r
alsbijvoeg "DVrije,nachstimndbla,wrv
de redactie en administratie in Rotterdam zijn gevestigd. Aan dit
nummer verleenden ook Amsterdamse provo's hun medewerking.

f. Volgens recente gegevens is men ook in Utrecht bezig een provogroep
te formeren.
Die poging heeft wellicht reeds succes geboekt, want volgens
het "Provo"-maandblad no. 11 dd. 15-8-1966 verschijnt in de Domstad
een provo-uitgave genaamd "Volte".

Voorts zouden nog provo-bladen in de volgende gemeenten worden
uitgegeven: in Leeuwarden "Dingetje",
"Oopi",

in Leiden

en in Maastricht "Ontbijt op bed" .

Tot nu toe werd geen bevestiging ontvangen of laatst genoemde
vier periodieken inderdaad provo-bladen zijn en of er een relatie
met de Amsterdamse provo's bestaat.

9. Contact met het buitenland
a. Contact met de "Revo's" (België)
Gebleken is, dat er al enige tijd contacten bestaan tussen provo's in Nederland en geestverwanten van hen in België.. Deze laatsten,
die zich "revo's" (afgeleid van revolte) noemen, geven onder diezelfde
naam een periodiek uit, waarvan tot nu toe slechts één aflevering werd
gesignaleerd.

Begin december 1965 verscheen in de Nederlandse pers het bericht,
dat Amsterdamse provo's contacten hadden gelegd met geestverwanten in
Antwerpen met als doel deze laatste stad op te nemen in een zgn. vluchtschema, waarvan provo's gebruik zouden willen maken voor het geval de
Nederlandse politie massaal tegen hen zou willen optreden. Volgens de

publicatie zou dit laatste het geval kunnen zijn rond de 10de maart
1966, de huwelijksdag van Prinses Beatrix. De organisatie van het
vluchtschema zou door een Antwerpse miljonair gefinancierd worden.
Onder de deelnemers van de ABC-protestmars, die met Pasen 1966
werd georganiseerd (van Den Helder naar Amsterdam) bevond zich ook een
groep revo's.

b. Contact reet de Vlaamse Volksunie
Op 23 juni 1966 werd in Antwerpen
de tentoonstelling "Matrakken-sabbath" geopend. Organisatoren waren Amsterdamse provo's en de ultrarechtse Vlaamse Volksunie,
een extreme Vlaamse nationalistische beweging. De expositie, die was
voorbereid door laatstgenoemde organisatie, was bedoeld om een beeld te
geven van het optreden van de Belgische politie, die er met de matrak
(Vlaams woord voor gummiknuppel) maar op los zou slaan. Aangezien de
provo's voor wat Nederland betreft een zelfde mening zijn toegedaan,
kwamrt:n tot gezamenlijk optreden. Volgens bepaalde persberichten, zouden de Nederlanders echter niet op de hoogte zijn geweest van het feit,
dat in de Vlaamse organisatie ook ex-nazi's actief zouden zijn. Om die
reden betreurden de Amsterdamse provo's achteraf de gezamenlijke activiteit.
c. Contact met Engeland

Volgens persberichten is de Engelse organisatie, die met de provo's zou sympathiseren
van plan op 9, 10 en 11 september 1966 in Londen een driedaagse manifestatie te organiseren, met
o.a. een grote happening. Daarvoor zouden veel Engelse en Europese dichters worden uitgenodigd.

d. Overige contacten met het buitenland
Intussen is gebleken van nog andere relaties tussen provo's in
Nederland en soortgenoten in het buitenland. Gedacht wordt daarbij aan
het contact

met Bel-

gische en Franse geestverwanten. In dit verband was zelfs sprake van
een internationale conferentie van jonge anarchisten op 16 en 17 april
1966, waaraan vermoedelijk zou worden deelgenomen door Belgische, Franse, Spaanse en Engelse "kameraden".
Blijkens een publicatie in het al eerder genoemde anarchisten-blad
"De Vrije" van april 1966, vond deze conferentie inderdaad op het aangegeven tijdstip plaats en wel in Parijs. Voor Nederland namen or afgevaardigden van 1 PDe Vrije" aan deel. Ook waren vertegenwoordigers van
tien verschillende anarchistische groeperingen uit Engeland, Zweden,
Duitsland, Italië, Frankrijk en Spaanse ballingen aanwezig. Niets wijst
er evenwel op, dat ook provo's aan de conferentie deelnamen. Het is mogelijk, dat zij daartoe - samen met geestverwanten uit het buitenland wel pogingen hebben gedaan, maar gezien hun opvattingen van het anarchisme, daarin geen succes boekten.

10. Financiën
Het is tot nu toe niet duidelijk, of en hoe de provobeweging zich
financiëel kan bedruipen. De opbrengst van de verkoop van de Provoperiodieken, zoals die van het "Provo"-maandblad, dat voor

f 1.-- per

exemplaar aan de man wordt gebracht, lijkt niet groot genoeg om de onkosten te dekken. Temeer daar de wederverkopers van elke gulden een
kwartje zelf mogen behouden.
Deze wederverkopers zijn voor het grootste deel provo's, die op
deze manier trachten een centje bij te verdienen, dan wel aan een minimum inkomen toe te komen. Dat dit laatste niet altijd lukt, zou af te
leiden zijn uit het feit, dat een aantal van hen in juni j.l. betrokken
was bij diefstallen uit sigarettenautomaten en niet-afgesloten auto's.
In hoeverre de 'principiële" instelling van de anarchisten om geen
eigendommen te erkennen, hier ook een rol heeft gespeeld, is niet bekend.
Volgens persberichten verklaarde
dat de mededeling als zouden de provo's bij hun activiteiten gefinancierd worden door de opbrengst van de diefstallen - gepleegd door een
jeugdbende, nauw geliëerd aan de provo's - klinkklare onzin was. Volgens haar zou de provo-beweging genoeg fondsen hebben, waaruit zij haar
activiteiten zou kunnen bekostigen.

dat

deze laatste opmerking betreft: enige maanden geleden werd

vernomen, dat de provo's zich een offsetpers hadden aangeschaft, die
f 6.000.-- zou hebben gekost.

Een ander bericht sprak van provo.. relaties,die zo nu en dan als
geldschieters optraden.

11. De verhouding tussen andere organisaties en de provo's
a. de communisten en de provo's.
De communisten waren al vanaf het begin critisch t.o.v. de provo's
gestemd.

Een van de eerste uitlatingen van communistische zijde kwam van
" De Waarheid". Deze betitelde in augustus

1965

de provobeweging als

"obscuur gedoe". Het behoeft geen betoog, dat de communistische' jeugdorganisaties zich bij dit standpunt van de partij aansloten.
In het september-nummer

1965

van "Spektakel", het maandblad van

de communistische Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd (OPSJ)
kwam een artikel voor, waarin critiek werd geoefend op "de nihilistische activiteiten" van de provo's.

De communisten volhard.mi in hun houding, toen in april 1966 in
het Jongerencomité Vietnam de aanvrage tot toelating van de provo's
aan de orde kwam. De ruzie binnen het comité (voornamelijk tussen de
communisten en de afgevaardigde van de SJ) liep zo

hoog op, dat de eer-

sten zelfs met hun portefeuilles rammelden en verklaarden, dat indien
de provo's zouden worden toegelaten, het Algemeen Nederlands Jeugdverbond (ANJV) en de Oi:'SJ zich het comité zouden terugtrekken.
Een ander standpunt namen de jonge communisten in, toen het ANJV
besloot toe te treden tot het Comité 19 maart 1966, dat door een groot
aantal Amsterdamse jongeren werd opgericht om langs legale weg tot een
oplossing te komen van de gespannen verhouding tussen politie en burgerij. De communistenschaarden zich daardoor achter een iniatief, waarin
de provo's een niet onbelangrijke rol speelden. Het ANJV motiveerde zijn
deelneming met het argument zich niet van de rest van de jongerenorgani
saties te willen vervreemden.
Deze communistische tactiek werd in april

1966

voortgezet, toen de

jonge communisten in hun orgaan "Jeugd" een artikel opnamen, waarin
zij lieten uitkomen dat zij thans, evenmin als in vroegere jaren, achterbleven om te protesteren tegen het optreden van de politie. De communisten bleken in Rotterdam zelfs bereid om met de provo's tot

een zeker

vorm van samenwerking te komen inzake Vietnam.

Dit tijdelijk lonken naar de provo's had vermoedelijk vooral ten doel
hun aanhang wat milder te stemmen t.o.v. de CPN met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen, waaraan de provo's met een eigen lijst dreigden
deel te nemen en tenslotte ook deelnamen.
Na de gemeenteraadsverkiezingen bleken de

cómmunisten

in elk geval

weer veel minder interesse te hebben voor de provo's.

b. de pacifisten en de provo's
De redactie van de Pacifistisch-Socialistische Jongeren 'irerkgroepen (PSJW), liet zich eveneens van de aanvang af critisch uit over de
provo's en hun optreden. Betoogd werd, dat men zich door alleen maar
te provoceren diskwalificeerde tot querulant. "Acties als die van Provo willen wij ook", aldus de redactie, "maar dan acties die af zijn".
Daarmee bedoelde men, dat steeds duidelijk moet zijn wat men met een actie beoogt. Men moest daarmede de publieke opinie willen ontwikkelen,
maar men moest niet iets doen "om het doen".
Deze reserves golden kennelijk niet rond de l0de maart. Met leden
van de SJ en de provo's, namen toen ook PSJW'ers deel aan activiteiten
tegen het huwelijk van Prinses Beatrix.

Het is niet geheel duidelijk hoe de "oudere" pacifisten (i.c.de
PSP) nu eigenlijk tegenover de provo's staan. De berichten daarover
spreken elkaar wel eens tegen en vermoedelijk wordt in PSP-kringen niet
gelijk over deze jongeren gedacht.

Bekend werd, dat de provo's voornemens zijn ieder raadsbesluit,
dat zich daarvoor leent, te begeleiden c.q. te laten volgen door acties
op straat. Het is hun bedoeling daarbij zo origineel mogelijk voor de
dag te komen.

c. De links- socialisten ep.de provo's
Zoals reeds vermeld

bestond er rond de 10de maart

een coordinatieplan van acties tussen de SJ en de provo's, waarbij aan
de laatsten met name "het vuile werk", zoals het werpen van rookbommen
en het strooien van kraaiepoten was toebedeeld.
Jat de links-socialistische studentenorganisatie Politeia betreft
in de oktober-uitgave 1965 van het periodiek dat dezelfde naam draagt,
werd gesteld, dat het optreden van de provo's vooral belangwekkend was
als poging, de voorheen ideologisch dakloze nozems politiek te beinvloe
den. Dit optreden is opzienbarend, aldus de publicatie en het variëert
van debiel (de zgn. happenings) tot uiterst opbouwend (het gecollectiviseerde witte fietsen systeem en het breken van de mythe dat in Nederland nooit revolutionaire acties hebben plaatsgevonden). Volgens
"Politeia" zijn de provo's te beschouwen als een gevolg van de degeneratie van de socialistische beweging, zoals ook het anarchisme aan het
eind van de vorige eeuw in ons land een gevolg was van het ontbreken
van een organisatorisch en theoretisch sterke socialistische beweging.
"Desondanks", aldus de schrijver, "achten wij hun optreden nuttig in
de strijd tegen de heersende onverschilligheid en wensen we hun veel
succes bij verdere provocaties toe".
d. De (oudere) anarchisten en de provo's
De twee anarchistische groepen, die in Nederland bestaan,hebben
verschillend gereageerd op de activiteiten van de provo's. Vanaf het
begin stond de Federatie van Vrije Socialisten, die het Periodiek
"Recht voor Allen" uitgeeft, er tamelijk sympathiek tegenover.

In een artikeltje in het nummer van 21 augustus 1965 werd n.a.v. het
witte fietsenplan gesteld: "We moeten U toegeven, dat het alleen maar
een gebaar is dat niet tot het door de provo's beoogde doel kan voeren
maar het brengt het wezenlijke van onze ideeën onder de mensen en dat
is, buiten de publiciteit en de actie die het brengt, zeer belangrijk".
In "Recht voor Allen" van 2-10-'65 schreef een oudere anarchist
over de provo's: "Laten we dankbaar zijn, dat zij er dan zijn die ons
tot activiteiten dwingen en laten we ons beraden op de vraag of we wel
de juiste wegen bewandelen om de anarchistische opvattingen levend te
maken".
In het nummer van 13 november 1965 werd een verslag gepubliceerd
van een op 5 oktober gehouden vergadering van deze anarchisten met de
provo's. Het verslag besloot aldus: "Het was een geslaagde avond en
misschien kunnen we nog eens bijeenkomen, om te kijken of we geen
gemeenschappelijk platform kunnen vinden voor actie en propaganda".
In het nummer van 2 april 1966 werd propaganda gemaakt voor
"Revo", het blad van het Belgisch provotariaat.
Typerend voor de onderlinge verhoudingen is ook, dat "Recht voor
Allen" dd. 6 augustus 1966 het artikeltje, waarin de publicatie van
nieuwe provo-uitgaven werd aangekondigd, besloot met de woorden:
"Belangrijke plaatselijke berichten kunt U dus doorgeven aan dit
adres" (t.w. dat van Provo in Amsterdam)"maar vergeet ook RvA niet!!''.
De groep rond "De Vrije" daarentegen was vrijwel vanaf het begin
gekant tegen wat de provo's voorstonden. In "De Vrije" van oktober
1965 werd bijvoorbeeld gesteld, dat -uitgezonderd het witte fietsenplar
er maar "een minimaal stukje constructief anarchisme" in de provohappening zat.
Nadat bekend was geworden, dat de provo's in Amsterdam met een
eigen lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen zouden uitkomen, werd
de toon van de publicaties over hen in "De Vrije" steeds scherper.

12. Conclusie
Zoals reeds werd gesteld, heeft de provo-beweging haar ontstaan
in belangrijke mate te danken aan het verlangen van bepaalde jongeren
om zich, op nog fellere wijze dan groeperingen als SJ en PSJW, te verzetten tegen burgerlijkheid en politieke gezapigheid, vooral rond een
vraagstuk als dat van oorlog en vrede.
Wat dit laatste betreft: ook voor de provo's was de anti-atoombombeweging een katalysator en - wat methodiek betreft - een leerschool.
Hun houding inzake het vredesprobleem (en andere politieke en
maatschappelijke vraagstukken) - hoewel niet bepaald "vreedzaam" geuit - kan niet als argument worden gebruikt tègen hun anarchistische
pretentie. Immers heeft ook het "officiële" anarchisme in Nederland
zich door de jaren heen overwegend als radicaal-pacifisme gemanifesteerd.
Het is dan ook niet geheel toevallig, dat de in "Provo" opgegane
Zaanse groep van geestverwanten rond

zich "Anarchistische

Pacifistische Werkgroep Zaanstreek" doopte.
Is het enerzijds zo, dat een groot deel van de provo-aanhang
zich - in en buiten Amsterdam - vaak minder door politiek-anarchistische
overwegingen dan door vage onlustgevoelens jegens de maatschappij laat
leiden en in die zin met het nozemdom samenvloeit, anderzijds mag worden aangenomen, dat de provo's niet geheel ten onrechte pretenderen
een deel van datzelfde nozemdom wat meer politiek bewust gemaakt en gemobiliseerd te hebben. Dat dit nozemdom met name voor anarchistisch
getinte theorieën open staat, zal - gezien hun anti-maatschappelijke
instelling - overigens niemand behoeven te verbazen.
Een en ander doet uiteraard niets af aan de belachelijkheid van
bepaalde provo-methodieken, evenmin trouwens als aan de risico's van
hun optreden voor openbare orde en veiligheid.
In dit verband z_j er terloops op gewezen, dat de door
in zijn proefschrift gebruikte term "provo" op de nozems
betrekking heeft en niet op de hier besproken "provo's".
Dat binnen de provo-kring, ook binnen haar leiding, verschil van
inzicht bestaat over de methodiek, met name over het toepassen van al
dan niet geweldloze middelen, behoeft geen verwondering te wekken;
niet alleen doet dit verschijnsel zich voor in alle radicale jongerenorganisaties, maar voor het Earchisme gold altijd in het bijzonder,

dat straffe organisatie en een ;eid van denkbeelden uit den boze en
.

op zichzelf al on-anarchistisch is.
Voorshands ziet het er naar uit, dat het provo-dom nog niet
aan het eind van zijn activiteit en groei is gekomen, in noch buiten
Amsterdam.
Dit hangt enerzijds samen met de politieke gebeurtenissen in
Nederland en elders, waarin de provo's (evenals andere radicale
jongerenorg anisaties) hun uitgangspunt vinden (vgl. hoofdstuk I),
anderzijds met de sympathie, die vele oudere politici - i.c. in PSPmilieu - jegens deze jongeren uiten. Dit laatste dan vaak eerder nog
uit gevoelens van afkeer jegens het politie-optreden dan uit verwantschap met de provo-ideeën.
Het "begrip" dat velen - te goeder of te kwader trouw - voor de
drijfveren der provo-beweging vragen, moge dan op zichzelf een redelijk verlangen zijn wil men op het "provo-vraagstuk" een adaequaat
antwoord geven, het neemt niet weg, dat het deze jongeren een hart
onder de riem steekt, in zoverre e.e.a. als het ware van de daken
wordt geschreeuwd.

augustus 1966.

Bi^la^e

De door de provo's uitgegeven provocaties
Provocatie no 1: Vergelijking tussen publicatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken inzake de werving van politiepersoneel en
het optreden van de Amsterdamse politie tegen de provo's in
de zomer van 1965 (met foto's).
no 2:

Bevat een "signalement" van Prins Claus, alsmede een "persona
non grata'- verklaring t.a.v. betrokkene.

no 3:

Over wat de provo's noemen het "fascistische verleden" van
Prins Hugo, Prins Claus en Prins Bernhard.

no 4:

99.'99

no 5:

Over het "witte fietsen" -plan van de provo's.

no 6:

Daarin worden de deelnemers aan happenings opgeroepen tot
een stille omgang rond het Amsterdamse Lieverdje op 13 augustus 1965.

no 7:

De tekst van de Troonrede 1965, zoals die volgens de provo's
had moeten zijn.

no 8:

Oproep aan het internationale provotariaat om te provoceren
en om anarchistische groepen te vormen.

no 9:

99999

no10:

Oproep om de nummers op te nemen van die auto's die veel
"gifgas" produceren.

no11: Behelst publicatie van een als "vertrouwelijk" aangeduid
rapport van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst in Amsterdam
over de luchtvervuiling in de hoofdstad.
no12:

Manifest aan het Amsterdamse provotariaat, waarin dit wordt
opgeroepen om op 26 maart 1966 niet naar het Lieverdje te gaan
maar in plaats daarvan op 2 april d.a.v. deel te nemen aaneen
demonstratie van het "Comité 19-3-1966", gericht tegen het
optreden van de politie.

no13:

Oproep om aan laatstgenoemde demonstratie deel te nemen.

no14: Bevatte een profanatie van Goede Vrijdag.
no15:

Daarin werden leden van het Amsterdamse provotariaat opgeroepen de wacht te betrekken bij de IJ-tunnel om aanslagen van
rechtse elementen te voorkomen. Deze zouden dat van plan zijn,
daar zij het provoplan om de IJ-tunnel op te blazen (zie
"Provo"-maandblad no. 7), serieus zouden nemen.

no16: Daarin werd het provotariaat opgeroepen de happenings bij het
( dd.5-5-'66)Lieverdje voorlopig te veranderen in een soort samenkomst, van
waaruit de provo's naar de diverse punten waar noodzakelijk ge
demonstreerd zou moeten worden, dienden te vertrekken. Mocht d
politie tot gewelddaden overgaan, dan moesten de provo's dit
optreden negeren.
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provo amsterdam
schets van een beweging*)

Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees,
maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de
wereldbeheersers dezer duisternis...
(Prov o-gezegde? Nee! Citaat uit de bijbel: Efeze 6: 12.)

door Prof. Dr. W. Buikhuisen, hoogleraar-directeur van het Criminologisch Instituut
van de Rijksuniversiteit te Groningen
inleiding
Medio '65 startte bij het Lieverdje op het Amsterdamse
Spui een beweging die kans zou zien binnen één jaar
nationale bekendheid te verkrijgen. Pers, radio en televisie hebben uitgebreid aandacht besteed aan dit verschijnsel, dat sindsdien de gemoederen is blijven bezighouden.
Wie een jaar uit Nederland weggeweest zou zijn en in
die tijd geen kranten ingezien zou hebben, zou bij kennisneming van het provo-program deze drukte niet begrijpen. Leefbaar maken van een stadscentrum, bestrijding van de steeds toenemende luchtverontreiniging,
seksuele voorlichting aan minderjarigen, bevorde ring van
de recreatie, bestrijding van de wonin gnood, het betrekken van de burger bij plaatselijk, regionaal en nationaal
beleid, bevordering van de individuele v rijheid, gelijke
wetten voor homoseksuele en heteroseksuele verhoudingen met minderjarigen, algemene ontwapening, zelfbeschikkingsrecht voor de Vietnamezen, houden immers
programmapunten in, die stuk voor stuk niet nieuw zijn,
laat staan revolutionair. Nog verbaasder zou onze denkbeeldige verlofganger zijn wanneer hij zou weten, dat
voor een aantal van deze wensen geldt, dat zij eerst sinds
kort deel uitmaken van het p rovo-repertoire. Het was dan
ook niet zo zeer de inhoud van het prov o-programma
die deze opwinding veroorzaakt heeft, maar de manier
die provo gebruikt heeft om de aandacht op dit soo rt
zakentvsig.Adrez:vobuitnwreld
vertegenwoordigt provo niet in eerste instantie een idee,
maar een (ontoelaatbare) methode. Deze methode is tus3en provo en samenleving komen te staan. Zij onttrekt,
als een rookgordijn (om in provo-sfeer te blijven) de
zaak waar het in feite om gaat aan het gezicht. Wat is
deze zaak? Wat zijn provo's? Wat zijn provo's niet? Om
bij voorbaat reeds verwarring te voorkomen zal met
deze laatste vraag begonnen worden.

wat zijn provo's niet
In de studie: Achtergronden van nozemgedrag, wordt
een bepaald type „nozem" beschreven. Jongeren die door
hun lawaaiig optreden opvallen. Een soo rt straatnozems.
In kleinere of grotere groepjes trekken zij de stad in.
Hun grootste liefhebberij? Her rie schoppen, ongeregeldheden uitlokken. Hun gedrag? Op straat vallen zij voetgangers lastig; duwen elkaar tegen voorbijgangers aan;
slaan hen etenswaren uit de hand; proberen hen in
vechtpartijtjes te betrekken. Ze trappen, uiteraard met
veel kabaal, vuilnisemmers om, of gooien die voor rijdende auto's. Ook winkelruiten moeten het wel ontgel.
den. Uithangborden worden afgerukt of omgebogen.
Verkeerspalen of -borden omgebogen. Het wegverkee r
wordt gehinderd. De rijweg wordt geblokkeerd, auto's
') Dit artikel zal ook worden opgenomen in een bund el, welke
onder de titel „Provo, kanttekeningen bij een deelverschijnsel",
binnenkort zal verschijnen bij de uitgeverij P olak en Van Gennep
te Amsterdam.

worden aangehouden. Vooral wordt vreugde ontleend
aan het achteruitduwen, op tillen of zelfs jonassen van
auto's. Uitstekende delen zoals spiegels, antennes moeten het daarbij soms ontgelden. Passerende auto's worden, wanneer dit zo „uitkomt", met voorwerpen bekogeld. Vooral politiewagens schijnen een onweerstaanbare
aantrekkingskracht te bezitten. De po litie vormt overigens een hoofdstuk op zich. Hen kwaad maken, lastig
vallen e.d. behoort welhaast tot de vaste programmapunten. Zij hebben daar zo hun methoden voor. De
politie wordt hierdoor tot ingrijpen gedwongen, wat dan
weer gepaard kan gaan met vechtpartijen.
Om inzicht te kunnen krijgen in vragen als: wat zijn dit
voor jongens, wat beweegt hen tot dit soort gedragingen,
werd een nader onderzoek ingesteld bijjongeren die deze
misdragingen aan de dag legden.) In 1960 werd hiermee begonnen. In 1965 werd deze studie afgesloten.
Uit dit onderzoek bleek dat voor dit type straatnozem
onder meer het volgende geldt. Zij komen overwegend
uit de Lagere maatschappelijke klassen. Hebben een begavingsniveau dat onder het gemiddelde ligt. Het beroep dat zij uitoefenen, is hiermee in overeenstemming.
In slechts weinig gevallen gaat dit peil boven het peil
vandegofrbiut.Tegnovhwrksta
zij vrij positief. Leren trekt hen echter weinig aan. Zij
hebben er weinig belangstelling voor en zien er ook
minder de noodzaak van in. Deze geringe belangstelling
blijft niet alleen tot het leren beperkt. Ook op andere
gebieden, zoals politiek, maatschappelijke gebeurtenissen, techniek, sport e.d. is zij terug te vinden. Andere
symptomen die op het bestaan van een meer algemene
ongeïnteresseerdheid zouden kunnen wijzen, zijn: het
geringe aantal liefhebberijen dat zij hebben en het feit
) Voor een uitgebreide beschrijving van dit onderzoek, zie: W.
Bukhuisen, Achtergronden van nozemgedrag. Van Gorcum &
Comp. Assen 1965.
1
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dat zij vinden dat er tegenwoordig nog maar weinig
meer de moeite waard is om je voor in te zetten.
De gedachtenwereld van deze straatnozem gaat het directe kringetje waa rin zij leven niet te buiten. Toekomst
noch verleden nemen hier een grote plaats in. Een pr obleem kan slechts het nu vormen. Met name wat je in
dit ntí moet doen. Deze vraag houdt hen meer bezig dan
welke andere dan ook. Belang rijke maatschappelijke gebeurtenissen, politieke voorvallen e.d. moeten het hiertegen afleggen.
Naast deze algemene ongeïnteresseerdheid kan men als
kenmerk voor de straatnozems zien dat zij weinig aspiraties hebben en minder gedreven worden door een behoefte aan macht. Vechten en avontuur trekt hen aan.
Zij houden ervan om op te vallen. Zij zijn impulsief.
Vervelen zich sterk en kunnen niet goed tegen alleen zijn.
Hun activiteiten bewegen zich voornamelijk op het terrein van de passieve recreatie: bioscoopbezoek, dansen,
plaatjes draaien, naar de jukebox luisteren, zomaar de
stad ingaan. Ontmoetingscentrum vormt de cafetaria.
Hier kijkt men naar de televisie, draait een plaatje in
de jukebox, legt een kaartje, maakt lawaai, amuseert zich
met de andere sekse. De gespreksstof beperkt zich tot
(knok)films, vrouwen, sterke verhalen en schuine moppen. Sociale misstanden, politieke vraagstukken, maatschappelijke voorvallen vormen nooit onderwerp van
gesprek.
In zijn analyse van dit nozemgedrag stelt de auteur dan
ook dat de straatnozem geen ongeregeldheden uitlokt,
niet provoceert om protest aan te tekenen tegen bepaalde
maatschappelijke misstanden, maar uit verveling. Voor
de straatnozem is het provoceren een middel om zijn
vrije tijd door te brengen. Hij provoceert dan ook niet
voortdurend. De straatnozem provoceert slechts, wanneer de situatie hem niets anders te bieden heeft. Wanneer hij zich verveelt. Door te provoceren hoopt hij dan
weer wat leven in de brouwe rij te krijgen.
Op grond hiervan noemt de auteur dit type straatnozem:
provo. (De eerste twee le ttergrepen van het woord pr ovoceren.) Hij hoopt hierdoor tot een grotere begripszuiverheid te komen. Het begrip nozem was namelijk door
haar grote vaagheid wetenschappelijk onhanteerbaar geworden.
Direct na het verschijnen van deze studie besteedden
pers en radio grote aandacht aan dit onderzoek. Hele
stukken werden geciteerd. Het begrip provo, als een
soort synoniem voor nozem, begint ingevoerd te raken.
Via deze publikaties komt de inhoud van deze dissertatie
ook onder ogen van een bepaald groepje jonge ren uit
de zogenaamde Ban-de-Bom-groep. Deze beweging verzet zich, zoals men weet, tegen de atoombewapening. Als
middel hanteert men onder meer de sit-down-demonstratie. Gefrustreerd door het geringe effect van hun acties
besluit dit groepje — bestaande uit intellectuelen en
kunstenaars — het anders te gaan doen. Men gelooft niet
meer in de bruikbaarheid van de werkwijze van de oude
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pacifistische beweging. Men verwacht geen heil meer
van propaganda via vreedzame demonstraties. Mede geinspireerd door het provocisme van de oorspronkelijke
provo (die wij in het vervolg van dit artikel, om misverstand te voorkomen, provem zullen noemen, als
samentrekking van provo en nozem; de provem is dan
de nozem die provoceert als een middel om zijn vrije
tijd door te brengen en met zijn provocaties dus geen
andere bedoeling heeft dan zich te amuseren) „besluit"
dit groepje ex-Ban-de-Bommers twee dingen:
1. Men zal niet meer via vreedzame demonstraties, maar
via agressieve provocaties aandacht besteden aan bepaalde politieke of maatschappelijke misstanden.
2. Men gaat zich provo noemen. Provo wordt daarbij
als een soort geuzennaam beschouwd. In juli 1965 verschijnt het eerste nummer van hun lijfblad: Provo genaamd.
Uit het bovenstaande blijkt wel dat dit groepje jongeren
met de oorspronkelijke provo's (provems) uitsluitend de
naam gemeen heeft. Verder gaat het hier om twee volstrekt verschillende groepen.
In tegenstelling tot de
provem is de provo bijvoorbeeld sterk politiek en maatschappelijk geïnteresseerd. Het begavingspeil van provo
ligt, in tegenstelling tot dat van de provem, boven het
gemiddelde. Tegenover de grote algemene ongeïnteresseerdheid van de provem staat de gemiddeld grote be
-langsteidprovaleizkndg
legt. Tenslotte hanteert de provem de rel uitsluitend als
iets waar je lol aan kunt beleven, voor provo is de rel,
de provocatie, een middel om aandacht op bepaalde
misstanden te vestigen.

Het overnemen van de naam provo heeft in een bepaald
opzicht provo weinig goed gedaan. Het heeft, voor veel
buitenstaanders, provo tot een beweging van nozems
gemaakt. Dit nozemkarakter, nog versterkt door de relletjes rond het Lieverdje, heeft de be re idheid om naar
provo te luisteren, vooral de eerste maanden, sterk ondermijnd. Dit laatste is nu sterk veranderd. Het ten
onrechte verwar ren van provo's met nozems kan men
echter nog steeds waarnemen.
provo's ontstaan
Waaruit is provo ontstaan? Ervaringen door deze jongens
opgedaan in het ban-de-bom-verleden vormen slechts
een gedeeltelijke verklaring. Er was nog meer. Wat was
dit? Wat was het begin? In den beginne was er het
onbehagen. Een onbehagen dat voo rtvloeide uit een gevoel van machteloosheid. Pion zijn in een spel dat je
niet zelf begonnen bent, dat je niet beïnvloeden kunt,
laat staan dat je er zelf een eind aan kunt maken. Mee
willen denken en mee willen beslissen, terwijl je in een
maatschappelijk systeem leeft dat hie rt oe in theorie
slechts mogelijkheid laat. Welvaa rt meemaken en constateren dat deze tot (re)creatieve verarming leidt. Vrij willen zijn en merken dat je (reglementair) aan handen en
voeten gebonden bent. Onbehagen ... niet betrokken worden bij ... machteloosheid.
Het is tegen deze achtergrond dat men de affaire Claus
zou kunnen plaatsen, één van de eerste „programmapunten" van provo. In een klimaat waarin het gevoel
van machteloosheid bij een bepaalde groep jongeren
hand over hand toeneemt, in een tijd dat medezeggenschap steeds meer als een kreet zonder inhoud e rvaren
wordt, komt daar dan voor deze provo's dit huwelijk,
dat voor hen het toppunt van de machteloosheid van de
huidige burger vertegenwoordigt. Kan het volk wel instemmen met een huwelijk van prinses Beatrix met de
heer Claus von Amsberg? Vormt het verleden van de
heer Von Amsberg niet toch een bezwaar? Retorische
vragen! „Het autoritaire gezag laat zijn gezicht zien."
Is het wel verstandig om het huwelijk in Amsterdam te
laten plaatsvinden? Wat vindt de burge rij hier zelf van?
Theoretische vragen! Den Haag beslist! En zo wordt
agressie tegen het auto ri taire gezag agressie tegen een
voorgenomen huwelijk. Provo Stolk drukt op de brandalarmschel in het gebouw van de Tweede Kamer tijdens
de behandeling van de huwelijkswet. Rookbommen op
10 maa rt . De protestdemonstratie tegen het autoritair
optreden van burgemeester en politie. De menigte roept
in koor: republiek, (Frankrijk?), republiek (De Ve re nigde
Staten?), republiek (Indonesië?). Het koningschap wordt
inzet van een strijd die in feite ergens anders om gaat.
In een gesprek met de auteur zegt een van de provovoormannen dan ook het volgende over prinses Beatrix:
„Zo lang ze in Baarn blijft, is het mij best. Als ze de
eerste vijf jaar maar niet in Amsterdam komt. Anders
beginnen we weer opnieuw."
de provo-gedachte
Waar gaat het dan wel om? Wat staat bij provo centraal? In het voorgaande werd er reeds op gewezen dat
men bij de provo's een gevoel van onbehagen kan waarnemen. Dit gevoel staat natuurlijk niet op zichzelf. Het
is een re ac ti e op een bepaalde gedachte: de gedachte
dat er iets mis gaat met onze samenleving. Meer concreet: de richting waarin onze maatschappij zich ontwikkelt, wordt met zorg waargenomen. Samenvattend
zou men dit kunnen weergeven met de woorden: onvrede met de maatschappelijke orde, onvrede met het
gevoerde beleid (dat de wereldv re de in gevaar brengt,
rassendiscriminatie toelaat, hongersnood bij bepaalde

foto links:
Het Van Heutsz-monument als „doelwit van de pro vo's".
foto ond er :
Via de happening tracht het provotariaat tot mobilisatie
van de lanterfantende nozem te komen.

volken laat bestaan e.d.). Ook op het door Van Weerlee
ingevoerde „provo inte rn ational" is dit laatste van toepassing.2) Voor provo-Amsterdam komt daar dan nog
wat bij. Men is niet alleen ontevreden over de inhoud
van het gevoerde beleid, maar tevens over de wijze
waarop dit beleid (deze beslissingen) tot stand gekomen
is: autoritair, zonder kennisneming van de mening van
de gewone man. Dit laatste heeft geleid tot het bepleiten van een „anarchistische" staatsvorm. Het invoeren
van dit begrip anarchisme heeft, door haar erfelijk belast zijn, veel bijgedragen tot de verwarring rond provo.
De rookbommen op 10 maart en de relletjes rond het
Lieverdje hebben deze ongelukkige associa ti e nog versterkt. Aanhangen van het anarchisme betekent hier
echter: bepleiten van een gezag van onderaf, benadrukken van de individule vrijheid. Dit laatste is in de prak tijk
het leidend beginsel van provo geworden. Het ligt ten
grondslag aan haar organisatie en werkwijze. Het is verantwoordelijk voor het betrekkelijk wi ll ekeurige karakter
van haar programma voor de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Het verklaa rt de wisselende kwaliteit van de
artikelen in het blad Provo enz. Wij komen hier nog op
terug.
provo is meer dan een gedachte
Provo is een gedachte en provo is verzet. Van de gewone oppositie onderscheidt provo zich door de vorm
die zij aan haar verzet geeft. Provo provoceert. Het
tracht via stunts (het ten tonele voeren van de wi tte
fiets bij het standbeeld van het Lieverdje op het Spui te
Amsterdam), provocaties (het ingooien van de ruiten van
de Amerikaanse Ambassade op 5 mei) en relletjes (de
) Deco van Weerlee: Wat provo's willen. Amsterdam, De Bezige
Bij 1965, blz. 32-35.
2
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ongeregeldheden op 10 maart) aandacht te vestigen op
bepaalde toestanden. Het gaat daarbij doorgaans om
problemen die reeds lang om een oplossing vragen, maar
die zich om welke reden dan ook in een impasse bevinden. Als voorbeeld zou men hier kunnen n oemen:
de steeds toenemende luchtverontreiniging of de nog
steeds voortdurende oorlog in Vietnam.
Door haar optreden nu tracht provo op twee manieren
beweging in dit soort zaken te k rijgen. Enerzijds door
de publieke opinie te mobiliseren, of, om het eens in
het provo-jargon te stellen: door het klootjesvolk, de
ingedutte consument, wakker te schudden. Anderzijds
wil men op deze wijze het probleem nog eens onder de
aandacht van de verantwoordelijke autoriteiten brengen.
Provo hantee rt haar provoceren dus als een instrument.
Haar provocaties zijn instrumenteel. Zij vormen een
middel om een d oel te bereiken. Bij de keuze van de
provocatie gaat men dan ook „zorgvuldig" te werk.
Men gooit de ruiten van de Amerikaanse Ambassade
niet in op een w illekeurige dag in mei, maar op 5 mei,
de dag waarop wij, mede door de Amerikanen, bevrijd
zijn. Dit opportunisme van provo blijkt ook uit hun afkeuren van „brandstichtpogingen" in Amsterdam (het
verbranden van een oranjesjerp op het Paleis op de
Dam) in een tijd dat onze hoofdstad door een.pyromaan
werd bezocht en het weer opzetten van door nozems
omgegooide afscheidingen op een moment dat men geweldloos wilde demonstreren. Dit laatste punt illustreert
nog even dat niet alle provo-activiteiten in het vlak van
het onmaatschappelijke liggen. Andere voorbeelden hiervan zijn: het organise ren van forums, teach-ins, ontmoetingen tussen provo's en politie, het houden van Iezingen
e.d. Deze democratische methoden hebben tot nog t oe
oeldminderachtgokn.Ozij versp
door het geweld van de „anarchistische" werkwijze. Met
deze laatste schijnt provo ook meer succes te hebben,
wanneer men tenminste onder succes verstaat het krijgen van publiciteit. Of dit op zich vold oende is, zal de
tijd moeten leren.
de structuur van provo

Wanneer een beweging geen of ficieel geregistreerde
leden heeft, maar slechts gebaseerd is op een kern, omgeven door een aantal al dan niet actieve sympathisanten, is het aanbrengen van een s tr uctuur een hachelijke
zaak. Provo vormt hierop geen uitzondering. Wie mag
men tot provo re kenen? Van Weerlee, met zijn „provo
international", trekt de grenzen aanzienlijk ruimer dan
De Vries doet. De enige vreemde eend die deze laatste
in de provo-bijt t oelaat, vormen de beat(nik)s en de
hipsters a) Maar wie zijn dit? En wie kan ons garanderen dat zij zichzelf ook tot provo rekenen? Beats en
hipsters zijn anonieme grootheden, vage gehelen die men
kan annexe re n omdat zij doorgaans geen spreekbuis
hebben om dit tegen te spreken. Opvallend is in dit
3) Zie het a rt ikel van B. V. de Vries, in „Provo, Kanttekeningen
bij een deelverschijnsel."
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verband dat groeperingen, die in bepaalde opzichten
dicht tegen provo aanliggen, maar die wel over een
eigen stem beschikken, zich van provo distantiëren (men
kan hier bijvoorbeeld denken aan de S.V.B.). Het aanwijzen van categorieën personen die men tot provo kan
rekenen, is dan ook een weinig zinvol uitgangspunt. Men
kan zich be ter tot de „erkende" provo's beperken, en
nagaan wat voor stromingen zij vertegenwoordigen.
Gaat men aldus te werk, dan kunnen binnen provo drie
richtingen onderscheiden worden.
Allereerst is daar dan de ludieke component van provo,
een s troming die het spelelement vertegenwoordigt. Deze groepering wijst op het belang van het (re)creatief
bezig kunnen zijn van de mens, met name wanneer in
de t oekomst de vrije tijd steeds meer zal toenemen. Bron
van inspiratie hiervoor is het plan Nieuw Babylon van
de bekende kunstenaar Constant Nieuwenhuys geweest.
Nieuw Babylon is een toekomststad waar de mens, doordat de arbeid vrijwel geheel geautomatiseerd is, zich
spelend (creatief) bezig kan houden. Nieuw Babylon beoogt een antwoord te geven op een nieuwe toekomstsituatie, waarin de mens niet a lleen over een overvloed
aan voedsel en andere welvaartsverschijnselen zal beschikken, maar tevens over een overvloed aan vrije tijd.
Dat dit laatste allesbehalve een denkbeeldige situa ti e inhoudt, blijkt wel uit de versch il lende uitspraken die
reeds op dit terrein gedaan zijn. Zo stelt bijvoorbeeld
Dr. De Galan, directeur van de Wiardi Beckman Stichting, in een praatje gehouden voor de radio, dat hij verwacht dat in het jaar 2000 de mens een vierdaagse
werkweek zal heb ben, en dan nog slechts zeven uur per
dag zal werken. De werkweek zal dan nog slechts een
klein deel uitmaken van de vrijetijdsweek. Dit is een
probleem dat om een antwoord vraagt. Het antwoord
van Nieuwenhuys is Nieuw Babylon. Voor Roel van
Duyn, een van de voormannen van provo, heeft dit
geleid tot zijn filosofie van de onnutte creatie. Hij schrijft
hierover: „Wanneer welvaa rt en automatic doorzetten,
is de tijd rijp voor de mens zich te realiseren dat de
opbouw van materiële welvaart slechts een middel was
tot een doel. Welk doel? Het leven zelf; dat betekent
voor de mens: de creatie (...) Alleen de economisch onnutte creatie, die niet langer het privilege van de kunstenaar mag zijn, kan ons redden uit de verveling en de
dreigende massificatie".
Het middel bij uitstek hiervoor zou de happening zijn.
Door de relletjes op het Spui is de happening in een
slecht daglicht komen te staan. R oept zij associaties op
met onordelijk gedrag. In wezen heeft dit laatste echter
niets met een happening te maken. Een happening moet
men zien als een co ll ectief gebeuren, waarin een groep
mensen tr acht een bepaalde al dan niet individuele beleving op te wekken en/of tot een bepaalde gemeenschappelijke creatie te komen. Het verschijnsel van de
happening is nauwelijks nieuw te n oemen. Misschien
geldt dit laatste zelfs alleen nog maar voor de naam.
Spiritistische séances, bepaalde religieuze bijeenkomsten

Sit-down-demonstratie tegen de overheersing van
motoriseerde verkeer in de stadskern.

e.d. vertonen bijvoorbeeld in principe grote overeenkomst
met wat men tegenwoordig een happening noemt.
Of Nieuw Babylon realiseerbaar is, of de happening wel
het juiste antwoord is op het naderende vrijetijdsprobleem, is secundair. De zaak waar het om gaat is dat
provo hier een probleem tracht op te lossen, dat als
zodanig in onze maatschappij nog nauwelijks wordt onderkend.
Naast deze ludieke component kan men binnen provo
een sterk politiek geïnteresseerde stroming waarnemen.
De koers die men daarbij vaart, is uiterst links. Tracht
men provo te plaatsen binnen het kader van het huidige
Nederlandse partijenstelsel, dan benadert zij nog het
meest de P.S.P. In de ogen van provo is de P.S.P. echter
nog te lief, is zij niet radicaal genoeg.
Dit linkse element in provo maakt, dat er uiter lijk ook
veel overeenkomst met het communisme bestaat. De
grote waarde die provo hecht aan de individuele vrijheid
vormt echter een nauwelijks te overbruggen kloof tussen
provo en C.P.N.
Het politiek denken van provo kan men misschien nog
het beste begrijpen wanneer men het beziet vanuit provo's allesoverheersende sympathie voor de underdog, de
minderheidsgroep die onder de voet gelopen dreigt te
worden door een machtige meerderheid. Dit Iaatste verklaart bijvoorbeeld ook het inconsequente „radicaal pacifisme" van provo. Ofschoon men voorgeeft anti-militarist te zijn, voelt men weI sympathie voor guerillastrijders als die van de Vietcong. 4)
Tenslotte kan men binnen provo nog een sterk regionaal
(op Amsterdam gerichte) denkende stroming onderschei4) Zie B. V. de Vries, in: „Provo, Kanttekeningen bij een deelverschijnsel".

het ge-

den. Deze groep bekommert zich meer om het leefbaar
maken van onze hoofdstad dan om wat er verder in de
wereld gebeurt . Bestrijding van de toenemende luchtverontreiniging — het wi tte schoorstenenplan van Luud
Schimmelpenninck —, het weer leefbaar maken van de
stadskern door alle autoverkeer binnen de grachtengordels te verbieden, het stoppen van de tendens het
centrum van Amsterdam tot prooi van het bedrijfsleven
te maken, daar dit laatste onvermijdelijk zal leiden tot
stadskernontvolking, zijn hier veel bereden stokpaardjes.
Duidelijk blijkt dat het hier om a-politieke punten gaat.
Punten die zowel door politiek „links" als door politiek
„rechts" aangehangen kunnen worden. In feite gaat het
hier om zaken die iedere rechtgeaarde Amsterdammer
uit het hart gegrepen zijn.
Binnen provo kunnen dus deze stromingen onderscheiden worden. Dit betekent echter niet dat hiermee nu ook
drie afzonderlijke categorieën provo's corresponderen. In
de praktijk kan men veel overlap waarnemen. Het gaat
hier dan ook niet zo zeer om principiële verschillen,
maar om relatieve.
de organisatie van provo

In het voorgaande werd er reeds op gewezen dat een
van de heilige beginselen voor provo de individuele vrijheid van de mens is. Vrijheid en ongebondenheid zijn
voor provo vrijwel synoniem. Schrijven over de organisatie van provo komt dan ook in de praktijk neer op
schrijven over iets wat er niet is. Provo kent geen leiders. (Men zou hier hoogstens over voortrekkers kunnen
spreken.) Men is tegen iedere vorm van hiërarchie, omdat die het principe van de individuele vrijheid aantast.
De individuele mening gaat bij provo boven het prin-
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Plaatsingsmaatstaven, wat in feite beoordelingsmaatstaven zouden zijn, ontbreken.
Het afwezig zijn van iedere vorm van leiderschap heeft
ook z'n consequenties voor de contacten binnen provo.
Er worden geen officiële vergaderingen uitgeschreven,
er worden geen bijeenkomsten georganiseerd. Informeel
ontmoetingscentrum vormt de kamer v an Roel van
Duyn. Wie behoefte aan contact heeft, loopt daar even
langs. Je treft er altijd wel iemand. Een ander trefpunt
vormt de plaats waar het provoblad in elkaar gezet
wordt. De frequentie van het a antal contacten is erg
wisselend. Soms laat iemand tijden niets van zich horen,
om dan weer opeens boven water te komen. Door dit
afwezig zijn van een organisatie behoren groepsontmoetingen tot de zeldzaamheden. Meestal werkt men met
kleine — spontaan bij elkaar gekomen — groepjes, die onderling al dan niet op de hoogte zijn van elkaars activiteiten. Met name in de verkiezingstijd kon men dit
waarnemen. Verscheidene groepjes, verspreid over verschillende plaatsen, werkten, los van elkaar, verschillende
ideeën uit.
Sterke mate van individueel optreden, ontbreken van
iedere vorm van organisatie, spontaan handelen, zijn kenmerken waarmee provo zich duidelijk onderscheidt van
andere bewegingen.
provo's serlebtheld op bet provotariaat

cipe van het meerderheidsbesluit. Binnen provo wordt
dan ook niet gedacht in een: of-het-een-of-het-anderschema, maar weerspiegelt het eindresultaat veeleer het
totaal aan bestaande meningen, rijp en groen. Aan geopperde plannen wordt niet een bepaalde prioriteit gegeven. Ieder plan wordt in principe aanvaard. Een ieder
zal echter zelf voor de uitwerking van zijn voorstel moeten zorgdragen.
Dit principieel achterwege blijven van „afkeuringen"
leidt ertoe dat individuele plannen lang niet altijd het
groepsstandpunt weerspiegelen. Dit maakt het er voor de
buitenwereld niet gemakkelijker op om provo te beoordelen. De buitenstaander weet immers nooit in hoeverre
een bepaald standpunt representatief is voor provo in
z'n geheel. Zo is bijvoorbeeld Irene Donner de geestelijke
moeder van ruime re seksuele voorlichting aan meisjes.
Over de vraag in hoeverre dit punt werkelijk leeft binnen
provo, moet men echter in het duister tasten. Hetzelfde
kan men zeggen ten aanzien van Duco van Weerlee's
voorstel over de gelijke berechting van heter o- en homoseksuele relaties met minderjarigen. Het achterwege blijven van dit soort informatie geeft provo een onsamenhangend karakter. Met een variant op het boom-bos gezegde zou men hier kunnen zeggen dat de buitenstaander door de vele individuele plannen de algemene lijn
niet meer ziet.
Ook aan de uiteenlopende kwaliteit v an de artikelen in
het blad Provo ligt dit respect voor de individuele vrijheid ten grondslag. Een beoordelende redactie, zoals
men die bij ande re tijdschriften heeft, kent men niet.
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In een voorlichtend artikel 5) over provo schrijft Roel
van Duyn over de provo-beweging:
„Hoewel wij ons anarchisten voelen, ..., is er toch een
heel andere oriëntatie in ons anarchisme gekomen. Een
oriëntatie op het provotariaat in plaats van op het pr oletariaat. Naar onze mening is de grote massa van verpauperde arbeiders, die vroeger de basis van alle linkse
revolutionaire bewegingen vormden, als zodanig verdwenen. Door de consessies van de bezittende kla sse is ze tevreden gesteld. De oude klasse-tegenstelling tussen het
proletariaat en de bourgeoisie is praktisch weggevallen.
Maar wat is er voor in de plaats gekomen? Een nieuwe
klassetegenstelling, die van de samengesmolten proletariaat en bourgeoisie (tot één groot grijs klootjesvolk) en
een nieuwe revolterende klasse: het provotariaat. Deze
welvaartsklasse (dit provotariaat) bestaat uit alle opstandige jongeren (cursivering van mij, W.B.): beatniks, nozems, kunstenaars, studenten."
Deze formulering van Roel van Duyn maakt provo tot
een „jongeren beweging", zij het dan in een andere dan
de gebruikelijke zin. Zij wekt hiermee ten onrechte de
schijn dat provo een nieuwe vorm van het aloude generatieconflict is: de opstandige jonge ren tegenover de ingedutte gezeten burgers. Ook de titel van zijn artikel:
Aan ouders van provo's, en de toon waarin het is gesteld,
versterken deze voor provo in z'n geheel onjuiste suggestie. Latere provo-voormannen zijn hier dan ook te6) R. van Duyn: Aan ouders van provoos, Ons G ez in, maart 1966,
pa&• 71.
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Vooral door de relletjes op het Spui is de happening in een
slecht daglicht komen te staan.
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Het stichten' van een brandje in de vestibule van het Koninklijk Paleis op de Dam was een opportunistische afkeuring van het werk van de destijds te Amsterdam opererende pyromaan.

te winnen voor haar ideologie. In hoeverre zal haar dit
lukken? De geringe belangstelling die dit ty pe jongeren
heeft voor politieke en maatschappelijke vraagstukken
wettigt geen hoge verwachtingen. Toch is de vraag of het
mogelijk is deze jongeren politiek te interesseren, een
nader onderzoek waard.
In zomer en najaar 1965 werd een studie verricht bij
een groepje nozemachtige jongeren, die zich, in navolging van Provo-Amsterdam, Prov o-Den Haag wilden
noemen.8) Tot dat moment had hun vo ornaamste bezigheid bestaan uit het rondhangen op het strand of het
bezoeken van bepaalde gelegenheden. Hun gedrag ging
daarbij met het gebruikelijke lawaai gepaard. Op z'n tijd
wat provoceren, af en toe een vernielinkje, voo rtdurende
vechtpartijen met „geestverwante" groepjes voorbereidend (die dan op het laatste moment w eer niet doorgingen) en nooit verlegen om een sterk verhaal. Aangetrokken door het Amsterdamse gebeuren besloot men
een Haagse afde ling op te richten. Een blad zou uitgegeven worden (het eerste nummer moet nog st ee ds verschijnen), en men zou happeningen gaan organiseren.
Vooral dit laatste vond grote bijval. Al gauw bleek echter dat, in tegenstelling tot Amsterdam, deze happeningen ee n volstrekt a-politiek karakter kregen. Hoofddoel
was het scheppen van ongeregeldheden en het verkrijgen
van publiciteit. Krantenberichten waarin melding gerecht op teruggekomen") De Vries spreekt überhaupt
niet meer over dit onderscheid tussen klootjesvolk en
provotariaat. Ook ziet hij 1) (terecht) provo niet uitsluitend als een beweging van jongeren.
Ofschoon bij bepaalde provo's mogelijk sprake zou kunnen zijn van een generatie-con flict, — in bepaalde gevallen misschien zelfs van een autoriteitsconflict — gaat de
huidige betekenis van provo zeker die van het generatieconflict te boven. Voor- en tegenstanders bevinden zich
in alle leeftijdsgroeperingen. Sympathisanten niet alleen
bij de jonge ren, bestrijders niet uitsluitend bij de ouderen. Toch ligt het voor de band te denken dat met name
bij de jongeren het prov o-verzet zal aanspreken. Vandaar ook Van Duyn's geri chtheid op het jeugdige pr ovotariaat, vandaar zijn pogingen via de happening tot
mobilisatie van de lanterfantende nozem te komen. In
hoeverre heeft dit succes gehad? Afgaande op de zaterdagavondrelletjes rond het Lieverdje, de ongeregeldheden op 10 maart e.d. kan men veilig stellen dat het provo
gelukt is de straatnozem aan te trekken. Dat is op zich
echter nog geen verdienste. Kerstboomverbrandingen, de
Zijistraat op de oudejaarsavond, het Mercatorplein tijdens de dodenherdenking mogen zich eveneens in hun
belangstelling verheugen. De nozem is in dit soo rt zaken
allesbehalve kieskeurig. Iedere potentiële relsituatie trekt
hem in principe aan. Provo wil echter meer. Het wil
niet alleen de nozem gebruiken, het wil hem tegelijk ook
politiek bewust maken. Het wil zijn provoceren, dat oorspronkelijk het karakter had van een middel om je tijd
door te brengen, omzetten in een provoceren uit innerlijke overtuiging. Kortom: provo tracht de nozem tevens

maakt werd van hun activiteiten, werden dan ook zorgvuldig uitgeknipt en gebundeld. Deze knipsels droeg men
steeds bij zich.
Wat betreft het uitdenken van ongeregeldheden bleek
men over een grote inven tiviteit te beschikken. De meeste van de gemaakte plannen werden echter nooit uitgevoerd. Als voorbeeld van dit laatste zou men kunnen
noemen het voornemen om tijdens het spitsuur met z'n

allen naar een bepaalde tramhalte te gaan. Iedereen zou
ervoor z orgen ee n of ander groot „stuk" bij zich te
hebben, zoals bijvoorbeeld een grote kruk, een schilderij,
strijkplanken e.d. Gewapend met deze attributen zou
men dan de tram beklimmen, hetgeen dan natuurlijk
onvermijdelijk met botsingen (le tt erlijk en figuurlijk) gepaard zou gaan. Ondanks het feit dat hiervoor concrete
afspraken werden gemaakt, is dit plan nooit ten uitvoer
gebracht. Hetzelfde geldt voor het voornemen met z'n
allen, op een bepaald plein, ee n groot pop-art bouwsel
te maken. Een zelfde lot onderging het in dit geval wel
poli tiek getinte plan, een optocht gekleed in jute-zakken,
voorzien van anti-militaristische leuzen, te houden. (Dit
was overigens de enige „activiteit" die nog iets met politiek te maken had.) Gedeeltelijk suc ces bad de poging
0) Zie bijvoorbeeld hoe prov o- revisionist Van Weerlee in zijn
boekje: Wat provo's willen (pag. 25 en 26) deze uitspraak van
Van Duyn interpreteert.
'T) B. V. de Vries in: „Provo, Kanttekeningen bij een deelverschijnsel".
a) Hiermee wordt niet de groep rond de Hagenaar H. Tuynman
bedoeld.
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een pop-art kunstwerk in de Hofvijver te plaatsen. Volledig geslaagd kan men het tijdens het spitsuur op straat
uitdelen van beschuiten met muisjes noemen. De groep
zelf was hier echter maar matig tevreden over, omdat
de verwachte verkeersopstoppingen uitgebleven wa re n.
Uit deze voorbeelden b lijkt wel dat deze Haagse „provo"
voornamelijk geïnteresseerd was in het „happening aspect
van provo-Amsterdam", waarbij happening voor hem
gelijk stond met herrie-schoppen, maar dat de politieke
kant ervan hem volstrekt onberoerd liet.
Dat zij inderdaad weinig belangstelling hebben voor de
meer „ideologische" happening, blijkt wel uit de volgende observatie. De be kende provodichter V., liefhebberend in het uitdragen van Iiefde en vrede, zou in Den
Haag een happening komen houden. De gebeu rtenis
vond plaats in een bepaalde gelegenheid, waar ook ons
groepje provems aanwezig was. Ritmisch, zich in allerlei
bochten wringend, ri ep onze provo beurtelings: liefde,
liefde, liefde, li efde, vrede, vrede, vrede, vrede. De zaal
kwam weinig in beweging. Het was merkbaar dat men
niet goed raad wist met dit „gedoe". Van enig contact
met het publiek was dan ook geen sprake. Toen het te
lang begon te duren, kon men achter in de zaal horen:
vrete, vrete, vrete...
In hoeverre men deze uitkomsten mag generaliseren,
moet natuurlijk een open vraag blijven. Daar de resultaten echter een bevestiging vormden van een vooraf
aanwezige veronderstelling, geloven wij niet dat provo
het van dit soo rt nozems moet hebben.
p rovo als controverse

In het voorgaande werd reeds gesteld dat provo door
haar optreden sterk de gemoederen heeft beziggehouden.
De reacties op haar provoca ti es heb ben niet lang op zich
laten wachten. Ingezonden stukken vertonen een beeld
dat ons inmiddels vertrouwd is geworden sinds de uitzendingen van „Zo is het...". De geuite adviezen zoals:
de politie moet ze van de straat slaan, de doodstraf zou
weer ingev oe rd moeten worden, naar strafkampen met
dat schorem, weerspiegelen een geestesgesteldheid, die
niet minder verontrustend is dan bepaalde aspecten van
provo.
Naast deze heftige afkeuringen kan men echter ook
sympathie-gevoelens beluisteren. Vanwaar deze verschillen? Allereerst kunnen hier natuurlik persoonlijke factoren een rol gespeeld hebben. Men kan hierbij denken
aan bepaalde persoonlijkheidsvariabelen (autoritaire persoonlijkheid), verschoven agressie, l ee dvermaak, sympathie voor de underdog e.d.
Beziet men de zaken echter meer zakelijk, dan zou men
kunnen stellen, dat dit verschil in waardering terug te
voeren is tot een verschil in uitgangspunt. Zoals wij
ree ds zeiden, weerspiegelt provo een gedachte en vertegenwoordigt provo een methode. Simplistisch redenerend zou men nu kunnen stellen dat tegenstanders zich
baseren op de ont oelaatbare methode van provo, terwijl
voorstanders in eerste instan ti e uitgaan van de gedachte.
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Voor hen zou dan de methode, hoewel afkeurenswaardig, secundair zijn. Dit zou een aannemelijke verklaring
kunnen zijn ,als niet één factor deze redenering doorkruiste. De prov o-gedachte was, zeker in het beginstadium,
allesbehalve duidelijk. Zij vertoonde een vaagheid die
alleen nog maar door bepaalde uitspraken van Lou de
palingboer geëvenaard wordt. De opwinding rond provo
doet hierdoor denken aan de opwinding die de witte
walvis in Nederland veroorzaakt heeft. Niet het kleine
gedeelte van de rug dat boven water uitstak, rechtvaardigde deze drukte, maar het feit dat zich onder water
nog een enorm stuk walvis moest bevinden. Ook de
waardering voor provo zou dan gebaseerd zijn op datgene wat men onder de oppe rv lakte meent te moeten
waarnemen. De vaagheid van de prov o-gedachte geeft
hier inderdaad een vrijwel onbeperkte mogelijkheid tot
„inhaken".
Er zijn echter ook aanwijzingen die erop zouden kunnen
duiden dat provo zijn sympathie niet alleen dankt aan
de inhoud van haar „programma", maar tevens aan de
wijze waarop de „maatschappij" provo tegemoet getreden is. Ingezonden stukken met een duidelijk fascistisch
karakter, uitlatingen van kamerleden die herinneringen
oproepen aan de middeleeuwen, het ongelukkige politieoptreden, het lang niet door iedereen gewaardeerde beleid van justitie, hebben voor provo gunstige contrareacties opgeroepen. Niet de prov o-gedachte, maar het
feit dat hier bepaalde rechtsbeginselen aangetast worden,
vormen de basis van deze steun.
provo's provocaties

provo moet beschrijven, kan zich baseren op wat
provo doet of zich voorstelt te gaan doen. Wie provo
m oe t beoordelen, beschikt alleen maar over zijn eigen
(voor)oordeel. De gegevens waarop men zich moet baseren, hebben immers geen vaste betekenis. Zij krijgen,
net als de kameleon, hun kleur al naar gelang de situatie
waarin men ze plaatst. Wat moet men bijvoorbeeld denken van bet ingooien van ruiten bij een ambassade?
Tijdens de opstand in Hongarije werden de ruiten van
de Russische Ambassade in Amsterdam ingegooid. Op
5 mei j.l. moest de Amerikaanse Ambassade het ontgelden. Het verschil in reactie van het publiek op beide
gebeurtenissen wijst er duidelijk op, dat de re latie tot
het land dat de ambassade ve rt egenwoordigt, in eerste
instantie bepaalt wat men van deze handelingen vindt.
Objectief beschouwd heeft dit laatste echter weinig met
de zaak te maken.
Ook de functie van dit soo rt gedragingen speelt een rol.
Wanneer men. in het kader van de striid om de rassengelijkheid in de Ve re nigde Staten, een drukke verkeersweg blokkee rt , dan wordt hierover anders gedacht dan
wanneer nozems, bij wijze van vrijetijdsbesteding, het
verkeer in ee n be paalde straat gaan hinde re n.
De mate waarin men het eens is met het d oe l van de
provocatie is eveneens van invloed op de houding die
men er tegenover aanneemt. V oe gt men hier nog aan
Wie

Met ritmisch handgeklap wordt de provocatie k
gezet.

racht bij-

.

toe dat talloze irrationele en emotionele motieven een
rol kunnen spelen, dan is het zonder meer duidelijk dat
het bijzonder moeilijk is — zo niet onmogelijk — een objectief oordeel over dit soort gedragingen uit te spreken.
Dit (waarde)oordeel zal hier dan ook achterwege gelaten
worden. Eén ding staat echter vast. Hoe men ook denkt
over deze provocaties, ze worden door provo gehanteerd
als een middel om een doel te bereiken. Voor het feit
dat men tot dit soo rt handelingen zijn toevlucht neemt,
zijn wij in zekere zin medeverantwoordelijk. Zou provo
bijvoorbeeld ooit, via een officiële aanvrage (in drievoud) een ruimte toegewezen gekregen hebben waar men,
zoals in het Londense Hydepark, vrij zijn mening in
het openbaar mag verkondigen? Niemand zal dit in ernst
geloven. Onze maatschappij weet immers nog steeds
geen raad met particuliere initiatieven, die niet aansluiten op wat tot de orde van de dag (letterlijk en figuurlijk) behoort. Zij hoopt hierdoor ongewilde frustraties op,
die zich dan weer op andere wijze moeten uiten. Niet
altijd gebeu rt dit in het openbaar. Ook zijn zij niet
steeds gericht tegen de bron van frustratie. Men moet
echter wel over grote struisvogeltalenten beschikken wil
men geen oog hebben voor het zo opgewekte on behagen.
provo, op wsg naar hnt dnds?

Hoe zal het verder met provo gaan? Deze vraag is niet
gemakkelijk te beantwoorden. Provo als beweging is in
volle ontwikkeling. Deze ontwikkeling draagt een merkwaardig karakter. Zij vindt name lijk niet zo zeer plaats
via evolutie, maar door substitutie: nieuwe voormannen
dienen zich aan (De Vries en Van Weerlee), oude voortrekkers trekken zich terug (Robe rt Jasper Grootveld).
Afgaande op de interesse van deze „nieuwe" lichting
zou men kunnen voorspellen dat provo steeds meer de
kant zal uitgaan van een radicaal pacifistisch socialistische partij. Het ludieke element zal gaandeweg verdrongen worden door het politieke. Het thema van het anarchisme zal verdwijnen, of zo geinterpreteerd worden dat
er nauwelijks enige verwantschap b lijft met het oorspronkelijke begrip anarchie.
De effectiviteit v an provo zal afhangen van haar bereidheid haar interne st ructuur te veranderen. Men kan,
met provo, bezwaar maken tegen bepaalde aspecten van
de bureaucratische organisatie. Wie echter op grond
hiervan zonder organisatie wil werken, gooit het kind
met het badwater weg. Verwezenlijken van een programma is namelijk iets anders dan het op touw zetten van
een happening. Leiderschap, coordinatie en organisatie
zijn hiervoor onontbeerlijk.
Behalve van deze interne factoren is de ontwikkeling
van provo ook nog afhankelijk van een aantal buiten
provo gelegen omstandigheden. Wat provo tot nog toe
is geworden, dankt zij voornamelijk aan haar nieuwswaarde, het bestaande algemene onbehagen, en het niet
altijd even gelukkig optreden van politie en justitie. Voor
een verdere ontwikkeling vormt dit geen stevige basis.
Men hoeft immers maar een paar oude jaargangen van

kranten door te nemen om bijvoorbeeld te zien hoe lang
een verschijnsel nieuws kan blijven. Ook hier is sprake
van een soort verminderde meerwaarde: de mens raakt
gauw verzadigd en wil dan weer wat anders.
Het latente on behagen in onze samenleving vormt eveneens een slechte basis om op voort te bouwen. Provo is
immers niet de enige groep die hieraan appelleert. Ook
de Boerenpartij en bepaalde splinterpartijen eisen hiervan
hun deel op. Daarbij kan men zich afvragen of bet
iiberhaupt, voor welke partij dan ook, wel mogelijk is
dit korps „ontevredenen" blijvend te boeien.
Ook de sympathie die men dankt aan het niet door
iedereen gewaardeerde optreden van politie en justitie
heeft geen blijvende waarde. Men mag immers rustig
aannemen dat ook deze instanties in de toekomst een
passender antwoord zullen weten te geven op de provocaties van provo. Daarbij doet zich nog iets anders voor.
De door politie en justitie uitgeoefende druk heeft het
saamhorigheidsgevoel binnen provo zeer versterkt. Interne meningsverschillen bleven hierdoor onder de oppervlakte. Zodra deze druk van buiten weg komt te
vallen, zal de ook binnen provo waar te nemen onderlinge verdeeldheid naar boven komen, met alle gevolgen
van dien.
Tegenover deze negatieve facto re n — men zou er nog
meer kunnen noemen — staat weinig dat op een gunstige
ontwikkeling zou kunnen wijzen. Op grond hiervan zouden wij willen stellen dat provo „op weg is naar het
einde", dat het de volgende verkiezingen niet overlee ft .
Voor provo kan het een troost zijn dat ditzelfde ook
steeds gezegd is van de Boerenpartij.
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ALS het Provo er om te doen la geweeet . om door middel van degragneatle sows!
4-14 autoritair als principled dentocratisch-gezinden te dwingen open* stifling
te Altman, de tekortkomingen van eon twintigete-eeuwee democratic duideliik In
het Debt te stellen en een aantal formeel democratiache Shades Moot te leggen,
is het verhaal van een jaar Provo (juni 1965—juli 191111) een success-story. De bundel Provo, Kantgekeningen bij een Desioarrackgneel, lot daar ondubbelzinnig getuigenis van af.
-

Prieeinieel steam wij de Individual° vrijheid' voorop; -emir bat streven een dearnee vegenigbare mate van democratisering te berelken stuit in het bedrijfsleven,
de overheidedienst, het' leger, de kerk, de vakbenveging, 664POUtial partij en op de
universiteiten op onovernienbare probleme*. Het formes! emocratische moss van
bealuitvorming railit op een dwaalspoor in een schist gaindelose reeks van „Wallow
kamers"„ vertrouwelijk"„sub roes", „besloten" in in de beduchtheid van de regent
tegen de ;ells confrontatie met de mening van de individual* burgers. De schljnwerpers van de massamedia maken het publiek de socifteits-atmosfeer van de
Nederiandse politiek duidelijk. En de parlementsleden vragen zich inniiddels besorgd
af of do mamma wel gib is voor een volledige Weergaill van de Kamerdebatten. Het
immobilisme van het Nedertandee partijstelset komt duidelijker .bloot te liggen; en
de imitate kabinetscrisis heeft, met de *planing ervan, de naaktheid . nog weer iets
vergroot. De politiek geinteresseerde burgers komen onrachtsfignig . in aanraking
met de partti-apparaten en de geatestigde politioi; en alj raken gefrustreerd of ingekapeekt beleidsinstanties hebben daar niet . onder te leiden, er. is weinig reels
__contra% en zij leiden hun eigen door deskundigen bepaald leven. En inmiddels blijft
le burger, niet opgevoed in democratisch bewustzijn en bevangen door autoriteltsnuiver, een onmondig kind van vadertje Staat. .
„Ieignieer men het recht hanteert en/ot
UET is A. J. van der Steep, die op.'
rechtsorde handhaaft, kan men :deb er
LI
-

den spanningen tussen democratisch
!dual en realiteit wijst. Voorzover Nat
Provo op daze rage verschijnselen de aandacht heeft weten te vestigen, is de bewaging natuurlijk inderdaad, foals de titel van de bundel haar aanduidt, een deelverschijnsel. Want ook de HoerenPartij
heeft in dit o:asicht een belangrijk steentje
bijgedragen, 'wearbli dan Weilicht het belangrijkste verseel is, dat Reel van Ours
de oplossing za% zoeken in radteaa&mocratische en Hendrik Koekoek in Worttaire richting.
Veel meet direct is het Provo geweest
dieschlnvaogetd
vallen bij veleta die nog meenden dat politlek
en strafrechtupleging twee volstrekt totathanks*e werelden men, niet Allan idesliter, maar cob. in feite. gociaal.culturele . eat
politieke factoren doen hun invloed geld=
bij de toepasing van het recht, niet alleen
omdat, wale :nr. Frenkel opmerkt. de magistraten die nnee belast skin nu eenmaal
uit an bepaalde kitten en cultuur stern
men, miter irooral ook omdat de rechts-'
opvattingen weary= zij uitgaan zelf ob.
derwap kunnen zijn van politicks =Dingsverschillen, waarin zij dus bnpliciet partij
moeten .ktezen. Mr. Frenliel conclndeert:

maw beter van bewust zen dat men dear- •
me* zeer feitelijk ingrijpt op een .snelaal
'Politiek gebeuren, waarmee de normatieve basis van dat ingrijpen ten nauwste
verweven
FOORAL prof. mr. Huisman legt ow , de
nadruk op, dat ten aanzien van de Provo's en de gebeurtenissen waanpij zij
nauw betrokken weren, handhavIng van bet
recht niet op de als ideaal gestelde onbevooroordeelde were heeft plaatsgevonden:
'Ann wijst erop, dat door leden van het
Amsterdamse politiekorps op vrij grote
schaal gebruik is gemaakt van geweld
onder omstandigheden, waaronder dit met
handhaving van orde niets meer to inaken
had. Bij bet optreden tegen Provo is deer
ladle van het Amsterdamse politiekorpit,
frequent het misdrijf van mishandeling ge.
plastid. Ook overigens is ven overheat:sip
de be herhaling op vexatoire an vernederenwijze tegen de Prove's opgetreden. Niet de
weinigen van hen, die be 4. handhaving
van de orde een rol vervullen, geven blijk
een duidelijke animositeit tegen de
•amen der Provo's als zodanie".
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AiSITESDA111, 17 sew.
Een
PIMP *an ongeveer twhsfig prove's,
die at de hele womedagadond yang
de POO** tribune met
•• elk vodtgetrappel de
meenterawisvergagestug
sod, sonde* ma bet
tan
&bitten voor eels eons
de*die. was een adres
• norimws, die whew
'014111. Min ardstle
Van Hall was na
van
pro'antwoord begonnen,
s als ién nark • • •• •
en in
koor brulden: dims - .; • • ipolitiestad". Twee van hen • • • eels
diet de-.
Øept spandoek in de
alfd woorden er op.
abbots' 'Hen,woedende bur
•• +gerterl"I
'rechedreteurvr '4'1" .-Pnro:esaf.
Verbaal op * maken
: nrdebane
rs en de
tu
en. De twee
wer, een student en een,
ht budde 'per overvalwagen
van
de
Siegel gebracht; de
van het
's werd uit de
ering
.
deriten
d. h
van
verwij
wor,
•
'ken openbiat
Vieth& met tWie 10711011 demur
ñiastNS of _120 gulden baste. HO*
nog Maw 6-ft keer in dn . hies*
enestelesesen — in DOA g loszt
dat een=
-Or
• Woorde
•
Ing wegens'
t en mantregeleii
en tegen besoekers van
. • • J tribude. ' " •
4rooring

•

,

L -roep provo s n ij t to
WON

•,'Van onze speciate.' oersia9pever)
IOORGHAIMIN.1d ti,
aev. — Er is een
scheuring 1 de Plnovo-bewegtos.•Op
bet zogenaamde 'Prove eetawu, dat
het;
eekeinde in •Borghaaf%G4^hw^
.d olde de iDeeeindcnaiire erroj alen
Raid stencBs - nf. naaria werd -bet
Prov -eondfle onweeili
deer de aanwezige
niet • waren edgevaardi^d dltèer, onaace provo-groepen".•.In :bet ssoeelsate
ps lpsb eoa oob` niet dd , ren
uhdiathoodlnp wgliden be-

Provo's pauzeren tigers hum concilie.

ggrroQeepp haalde zondagochtend te Borgeen
haren de witte vlag neer en hees de . e&n Slmrollétje
hhadal
a k
ar
rode vlag. In de stencil wordt gespro- op een provo-meisje storM. Het melsken over een machtsovername. In je had geen toestemming 'gegeven 'n
de nacht van zaterdag ..op zondag foto van haar" te nurken: ,.Dat zijn
werden a lle bezittingen van het pro- politie-methodeá", zei het Amstervotariaat (onder meer de drukkerij) damse .raadslid
d^
van de kelder in de binnenstad van
aan het
d wapperde
Amsterdam hear een ‘"geheime Europe 6 uta in 'Borbarn bij Maastricht'naast de rode vlag weer de
Saar overgebracht.
'Roei van Duijn was duidelijk ont- witte. ,Altes was opgelost", werd
stemd -toente Borgharen van de verteld. De machtsovernarne en al„atsatsgreep""hoorde. De • ,, mchts- les wat daarmee gepeaard ging werd
overname' werd een ..popart-ver- na een interne besprekingedaan
net ie bekend dat eens . provo als schijnsel" genoemd. Het Asnster- met. de mededeling dat, men in de
Rob Stolk deel uitmaakt van de Re-• damae gemeenteraaldalid Bern. de toekomst „een hardere koers" ging
volutionaire Terroristen Raad. Deze Vries was ook boos: op Roel van varen.
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elders tot `in°pá9 t
ERUGHTE PROVO K
R
SHANtE
Ik weigerde ball de arrestantenauto te
waardoor^tie .. Zj niet # die
hebben
menlopendna biet b,
to
op mijn
bracht.
Ze
draaiden
mi
jn
aren
rug.
Op het bureau bleef ik doorschelden en ecbreeuwen. Bek houden, anders slaan we je kieren uit je mend,
sin
wel
ot ik mina mond hoou^an
ik.
Den
kreeg agenten mik
met mijn
hoofd tegen een muurr en kreeg hevige hoofdpijn", aldus de typograaf,
die de justitie duseuw een
onderzoek wil laten n
Zaterdagavond iaat en zondagavond
trokken provo's naar het huis van
betoming aan de Amstelveensewett,
waar zij wilden protesteren tegen het
in hechtenis nemen. van twee demonstranten, die zaterdag 22 oktober wares gearresteerd bb een demonstratie
in de Leidsestraat. H eiden zullen vandaag terechtstaan wegens beledfging
van het openbaar gezag. •
Ongeveer 130 provo's werden za!te4dagavond . door étna groep van de

.Demonstranten
met handen

„

verspreid

(Van onze verslaggever)
AMSTERDAM, 31 okt. -- De

21-jarige .typagtaat Peter B., een
provo die tal . van malen een
proces-verbaal kreeg en die enige
malen bij dei justitie klachten indiende over het optreden van de
politie, is zaterdagavond opnieuw
aangehouden. IN wordt nu verdacht van belediging van het
openbaar gezag;• 'verzet en overbeding van. een ,artikel van de
algemene politieverordening. De
jongeman be viert dat hij in het
bureau leidséplein door politie- '
mennen is mtldeld, toen lul
weigerde het. ‘schreeuwen te
st aken.

:;z {

111 N^
titer een

,

me

bii1l gaar

. ^ ^ ^^ ^ *den
o^
^n dat' #, deor
^w^ràa ^^', ^l de .
Mud, ry^'rteed ' fts ^

^ . ^^^ •

.

.

mobiele :eenmeid en vijf . degeleiders verspreid
ongeveer
Zondagavond 'tro
* . , er . leden
viiftig . ,personen,
, aan,- opnieuw
van de actiegroep
naar het huis van bew
- hoek van
Bij de
kar
de
Harllem iermeerdircuit, werd ^ bekende provo, die 'zich niet wilde verwijderen door een politiehond in het
rechterbeen gebeten toen hij tot driemaal toe een bevel •tlegeerde am door
te lopen. De provo liet zich eerst uitigan het perrovota
leden
toen ondersteunen. Een van hen • begon tegen de poIitie te schreeuwen en werd aangehouden. De in het been gebeten provo
bleek toen plotseling uitstekend te
kunnen lopen.
Protest
Later werd door een vrouw een
brief in de bus van de woning van de
officier van justitie gestopt, waarin
werd geprotesteerd tegen de voorlopige hechtenis van de twee demonstranten. .
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14101: .'Zial r^
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: ^c-l ^
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^
tst: ^
v^en c^^den^
d^:r^a^: str
':

^

pengroe
Van A
AMB^ DIRE.
Opnienw we.M Pratt
e ...Peter
B. (td) dit ahekeéliie gearresteerd weiren • Wigging van
peHtiednanaen, • gigalfd. door
heffis verzet • •
entire
aanleiding boson ' D. • WiNidasnaeht op het Leidiepleba twee
survefierende rijkspolithsnannen uit 'eehelden.• De agenten
negeerden de ashimpsellenten.
Even later Wordlist bin tech
te gortig, toes de's**. eredereo sing schelden.. na omdat de
politiemannen niàt: reageerden.
Maros)
seas rest e d.
in Weinig tijd haad
ddende
degppoolit^
mannen hem het baireau Leidse
Tijdens-pleinb egwrkt.
de schermutseling liep Peter B.
een blauw oog op. Zondag werd
• naar buts IttIttitirk nadat
proces-verbaal
^a0naakt
voor:: achtereen ear •'teledi• ging meet,
op de
openbare tvegenlabbt rich niet
verwij deren uit .,Zen volhaver•

i

%

Nattig

behulp. vaas

-

be

gen enkele
mee.
S. ..

.

Ten • de

L.^jbr

^
de
"
^d de. , :.:,.,`. ;.:.. ' , 4áa
ál
=aide
wiens onuitpuuld eindel een' einde ^t gekomelt.'

Britt

Bij de woning vangdo officier
van Justitie en liana : van het

a

entset mr. J. F.
ik , . heelt ooft mi fa van
:

•

de actiegroep Vi . ..

een brief
namens een zangleden van de
Daarin.
groep in de bus :
wordt •o.m.
'.dat de- tweei.
in voorlopige ,
zittende
demo
m afketalug
nstrant
wilden uiten over bet politie=
machtsvertoon bij rde , demon
strati* op 26 okt ber tegen bet
Amerikaanse optreden in Viet.
nam. Zij dr(ngen:'er. op aan deze
twee demonstranten direct vrij
te laten.
.
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V onze;;verslaggever)
AMSTERDAM;:àti3:okt. --- Met een

bijzonder mild en uitgewogen
oordeel heeft d(nsdagmiddag . de
procureur-generaal by de Hoge
Read der Nederlanden, mr G.

Langetne jer, 'stelling genomen
aanzien't ;de provo's: Het
leek in niets'` op:' een regtii itoir;
integendeel: enige voorzichtige
waardering Voor het verschijnsel
was in zijn betoog zeker te onder

• kennen.
HET ZIJN vooral de middelen die de

die sn . dean oPtal i
^.
georiënteerd in het boek „Wet de provo's
willen" van p•ovo-Voorman Duco van
Weerlee. Ze gebruikenloofde
, en
middelen voor hun doe
midpeetenderen daarbij niet dat
geoorloofd zouden
delen eigenlijk
m oèten zijn.

,,^ee,s belangrijk

TOCkfferElfeht

DE PROVO'S komen het meest in conflict met reehteragels van lager niveau
— gemeentelijke verordeningen. — en
zij menen dat. zij daarmee niet het
recht verbeuren. em ab goede burgers
te woeden aengeglen. „Een • merkwaardige agenda*, • noemde prof.
• menen zij
Lengemeijjer 'dit Verder
dat de wet aksen moet worden nageleefd als die we!is; maar dat is
een kwestie die afd moeilijk zïl zijn
uit te maken,
PROP LANGEMEWZR sprak te Amtnt zeer drukke
sterdam
'..tin het Amater;.
lunchbij
en de
damt 3 diach' .

An-

=twine

,Y{

T'`

fJlllte n1^t110

sympathie kan hobvan net
de stad. Mui
hekelen • '" verslaving, hun .:nentet
tegen ni -a.- , . Maar zijir.jtomeit
vaak met zidbzelf in temsgMak.,MS
voorbeeld ab zij terzeMder tijd inn
,speelsere opvatting van het leven
propageren én . wereldproblemen als
honger .en,gprlog te lijf willen.
IN ELK G*VAL dwingen provo's ons
meer rekenschap ervan te geven als
de rechtsorde werkelijk wordt ver ,
doordi Het levert een bijdrage tot ,
onze zelfkritiek: Maar de provo's zien
vaak niet dat' in een klein land als
Nederland berusting in veel,'diver
mijdelijk, . of; onvermijdelijk schijnend
kwaad natuurlijk verschijnsel is.
DUJNA
ten val e
• met'
be ;
„
kaan
ommekeer
nam is Iwo& een voorbeeld. Het `W
de
he t leven ^ Jongeren fegeas
oorlog dear 5 opstand karnen. Dat
strekt ilils *MO tot eer. Maar Nederland beaeeekt dat het er geen invloed
op kan'lifsgtenen, een siáwtin die one
Beker d $deelt, damre 'eneerindileIijk is,
HET Is • NI= waarschijnlijk,. dat `
maar ingent ge-t
stand
is ook niet geheel hopeloos. De
schiedenis-toont soms sterke ombuigingen in het culturele. patroon. Het
is in beginsel mogelijk dat de provo's
Wel... temend wakker ai l dof rij een grote invloed
den,
kunnenmoet worden betwijfeld; z# j waak te storend, °ergernieen blijven ook te vaak aan
de opperv . : zij zijn niet ' érg genoeg, zou' Men kunnen zeggen. .
men
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Viteken geëist

Provo's k

•

yoor gowert met

mr. Van flai

•
steneitHop 14. j um
•
(Vin ,p0i4 eMer Sereliggeeftters)
—Z well else de ogle*
4tisr. K . E. van Renege,
teems de 27-Jarlte
IL de K., die teeraiens het gook* van atev4 van de 14e had naar
ea inareehmenees op
Vearbergwel.
hoogste kwalijk te ne• men", Eel' de atitier, ,;dat u in de
buurt van de Nieiwe'Kerk was. Over
dag VMS het mogelijk per ngeluk in
het centrum tie zijn; ma vele menalle wearmet nijn 'a avends
de narigheid
• sebtiwingen in welb
tegemoet gegaan. En
r hoort u
•ook bij".
• Ala getuige was
jarige inspecteur van genee
e, de heer G.
die verklaarde
•Horstman, min
de drie mandat verdachte een
nen was die zich losraaakten uit een
groepje ordeverstoorders en die ate ,
•nen gooiden near 'het busje , waarin
j naar de N.Z. Voorburgwel reed.
Verdachte bekende daar aanwezig geweeat te ziju maar ontkende niet stenen le hebben gegooid. „Ik dacht dat
•mijn vrouw door de agenten werd
• aangevallen en ben • toen driftig ge•tvorden. lk herinner me alleen Wet
dat ik gegooid heb". Op aanraden van
de president van ., de resiribink, mr.
W.. C. Bassoldt bood verdachte zijn
•'excuses aan inn de inspecteur voor
het gooien van stenen.
' De recbtbank doet op-26 eletober uitsraaIc.

f 1.00W
als 'Pest:Provo
Publicity-Man'
7"

tdr

,Afea .

(Ven een onset Verslantrevers)
AMSTERDAM. ihrildag - Een Iwo;
vo-comlté,
ve-condté,,dat sigh de „Read van
Zwarte Piste." aqeat, heeft barge=sestet, -G. van. Rhil van Amsterdam
gekesen als. ,
PrevorPublieltiMaa 1%' ee
hiervaer een
theleliend.
van thdaned
Van Rall
.4e gips aanvaard
heeft.
humbug. te storten
on het
DRtenbav
de vl
alt Tibet.
stuurden burgemeester
De
Van het_ volgende gelukstelegram: ,,,De Rand van Zwarte
Pieten van de blaasbank heeft hierbij de eer U uitte nodigen om asterdellevond I oktober 1161 om 21 uur
aanwezig te zijn in het gebouw Frascati (grote.asal) in de.Nes te Amsterdam, teneinde aldaar — in het kader
van een teach-in over financiële achtergronden van Provo — de Risess voor „Best-ProvepPublicity-Man
" in- ontvingst te nemen. De Pr*
besteat uit een oorkonde en een som
geld ten bedidge van f 1000 (duizend
gulden). Zen gelijkluidend, afschrift
hiervan hebben wij asM de. pas gestuurd. • Hoogiehtend; de Read. 'van
oPer.
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man
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AGENTEN VOLGDEN VLUCHTELING
•

Hoofdkwartier P i vo
„ veranderd in rkine
406 '

Ved klachten
bij getreikrde
vereniging
(Van onze verslaggever)
A/ISTICEDAM, S okt. — De Prove• keel* aio de Oude Zijdi Voorburg• wal
AmetwOun is In een mine
vernederd. „Da! is de schuld van de
POIllie., semen de prove's, die dinsdalladddeg elings een persconferentle
belegden, omdat bil het zaaien naar
statsaapt lid van het provotarisaten
„erastig gewonden” warm gevallen.
Die „ernstig gewonden" waren een
ongrweer 18-jarig , meisje, die vertelde
een klacht wegens poging tot winning
te Wien. indienen, en provo René.
Het noble had echter
dings! aan haar hals en Rend W.1 die,
beweerde dat de Pelitie
had
geknoend, weal& teams de pers-.
apsierentle kettle niet zijn baad.
De provo's zijn boos op de politie,
zich aan huisvredebreuk schuldig
•
- 'zou hebben gemaakt' De Justine sial
een reeks klachten krijgen. De typowerd aangehougraaf. peter 11,121)
,
Hij wordt verdacht
•
den in IFT112We
van „belemmering" (artikel 184 van
• het Wetboek van strafrecht), waarop
een maximum straf van drie maanden
of :14100 gulden staat.
Nelsen, de provo's werd Peter B.
— evenals enige tijd terug op het
Sptl — bij zijn haren gepakt door
de politiemannen, die hem arresteerder. .Dat zij zich ook verzet hadden
WM& politie, ontkenden de provo's
In koor. „Wij weren bang dat Peter
gerrOnd zou raken en hebben hein
toen beschermd", zei men.
. Mt er dinsdag precies
werd niet diddelijk, doordat
• isI
lezingen werden gegenit
vereett de verhalen steeds sterker werden.:•De provo's beweren vorige week
van hen onbekende non, die op voet
vas 41.49150g 'leett. met de Sophia-ver 4.
ipt bescherming van dieren,
De pro
sum!

.

Steal . one

was. Huiseigenaar Peter Schat werd
Pr* Op nredeweriiine van prove's. Op
van de. Sophiaveresights
gewaarschuwd, diellrrolitlemannen
werdrin de provo-pamfletten towt.ontoen voorstelde het boven titt te .
aallitrik
t tussen de beekjes gestopt Het
ten", aldus het verhaal vr
die 'door provo-genoten
toer van de vereniging van Owen.
aan
de
Nieuwe
Zijde
gevallen
getnerigeertt
beichermers
en
rede werd
Voorburgwal kreeg tientallen klachten '„Er katam een bitsje.met agenean..Ze
van mensen, die de pandletten maar
telefoon uitde hand
sloegen Peter
en grepen 'hem- vast". eldtis Sine W.
ma* apprecieerden.
Wat er toen gebeurd IS in die kelder,
De provo's verspreidden de vorige
werd niet duidelijk. Iedereen 'gat , een
„groté onbekendel;mwekdvan
andere lezing. Allen' kondigden aan
kregen boeltjeir en hun zelfgemaakte
pamfletten. „Toen Ronny van**. een klacht te zullen indienen.
1,3t en air*
niging wilden afgeven, wind
gezegd: „Jullie geld willen we niet,'
er eitt
Hoofdinspecteur U. Dremeravar
aldus provo René W. „Die mensen
Warinoemersat
daar werden zelfs handtastelijk. Ze. 'bureau
„Twee agenten van ons bureau ems.;
belden de politie." De provo's zijn teen
teerden op die.Dant ten prefro anew*
naar het kantoor van een krant geovertreding van. artikel .16.east de ALT;
bij
pan, vlak
het kantoor van de Sogeinenenolitieveroidealne../ndatarphiavereniging. Zij gaven daar 'het
tikel Mast dat het en de Dant'Verhelell
geld aan een redacteur, die beloofde
ken enis gedrukte of geschreven
het bedrag naar de vereniging te brender -de: burgerij to .veseelejelies.:! .„De
gen.
agenten — elf waren ii.liergrieketal
den. deer een kier in. deThadisten kill
derdeur de 'onturapte Soria den en
van
het
welbsele.
.
.
.•
„Dasranopen we op de. Dam oase ware* • krachtens
(artikel15 eh DU) .elf*
eigen pamfletten glen verspreiden. strafvordering
ta
rrittAt
i anarff. wag Mt' beveegd. te dea r. hi, te 'trappen".
Bij . de. Sophia-vwedging was . men
trebanate sick in de provo-!:• -es zeer ontstemd over 'het 'optreden van
de provo's.,„Zij.hebben one de gehele
DM twee pelitlemannen, die heel: Wagetreiterd,, het 'wee ,vereehrikke.;dag
rm nagelopen, op de deur 'ideppiat.
lijk", zei een vrouwelijke
Tien wij irwitaten, - deed Ronne eke.
.diende van de Sophia - vereniging. • "
Hij herkende oase code-klep. De twee
rechercheurs stapten gelijk met .orts
In de avonduren hebben: zes politiede kelder fa".
mannen en
en twee reebercheurs von de
zedenpolitie het 'aan i 'de :Jacob Cate--;
„Peter B. vroeg of ze -een'bevel*tot
kade gemeerde provo-schip doorbinnentreding hadden. Daar gaven die
zocht. Op straat was eerder een vani
rechercheurs geen antwoord op.. Ze
huis weggelopen meisje gevonden, dat
zochten naar Ronnie, die • echter
aan de bewoners van de ,Jecob.vatsspoorloos was. Peter beide een krant
kade
• vertelde dat ze. een ; grote dooie
en hield de telefoon voor Welt Tilt,
; Ingenomen., Hetslaptbenhd
zodat ze op de redactie van die krant
meisje, dat van het' innWeeefilp was
konden horen wat er •aan de hand
gekomen, werd Ijlings neer'bet We-

de :stands

=6

: Kier

,

Verschanst

heiminagasthdis. gebracht ',' Toen ver-

teld werd dat er net nteepsnelajes op
het provo-schip slaaPtahletlen laddan,
ingenomen, doorzochten ;.politieman,
net het seitip..•11:r werd idetinsakinialk
•

?

l oolite doet inval aan U.Z. Voorbun wal
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Peter Bronkhorst is se verhoor
neelsgeomides. Het aebtilesdarbre pro-

V echtpartij en
arrestatie in
provoke1der

r

r had bevonden, en op' het bureau
oesetrast aangifte kwam doen

van de

wend

^ lvreeddebruk ^

Volgens de politie stond zij voor de
balie te schreeuwen. Zij weigsrde het
bureau te verlaten. Zij la na opmaken
van proces-verbaal door haar ouders
opgehaald.
'Fr 44 e 10c 'dis
Politiemannen van bet bureau
miraal de RuS.±rweg hebben g ittAderavond een aan e.e Jacob Catakade
moord schip door acht. Op heet bureau
was een tip binnengekomen, dat zich
op het schip minderjarige meisjes zouden bevinden, met gevaar voor aantasting van de goede zeden en gebruik
(Van een onzer verslaggevers)
van verdovende middelen. Er werd
een vijftienjarig meisje uit Den' Bosah
gevonden,
aanr
gevlucht
Adder
AMSTERDAM, woensdag. — Na een inval in d
d Maast
veertelde
een grote slaaptabletten
ie O.Z. Voorburgwal waarbij een vechtpartij ontsto
te hebben ingenomen.
.
avage tot gevolg had, hebben agenten van het burea armoesstraat
•

l

s,istermiddag omstreeks vijf uur Peter Bronkhorst aangehouden. Hij
verd wegens belemmering van politieonderzoek opgesloten.
De inval werd gedaan om een provo te 'zoeken die zich na zijn
aanhouding op de Dam had losgerukt en zich in de kelder zou heb')en verstopt. De eigenaar van het pand waartoe de kelder behoort,
ie componist Peter Schat, is voo rnemens een klacht in te dienen bij
le officier van justitie wegens huisvredebreuk, omdat de politiemanzen geen bevel tot arrestatie of bevel tot huiszoeking hadden ge-,
toonel.

Vier provo's werden op de Dam
staande gehouden door twee rechercheurs omdat dj' dear pamfletten ver spreidden, heigeer een over treding
van de politieverordening betekent DeE
pamfletten waren ten dele van do
provo's self, en ten dele van de Sofiavereniging tot bescherming van dieren
afkomstig.
De provo's hebben gisteren deelgenomen aan een straatnone ter gelegenheid van wereld dierendag. De Sofiavereniging heeft inniidáes een
klacht ingediend wegens diefeetal van
s innen dat.
brochures. De provo's ontic

;

.

PROCES-VERBAAL
Van de vier op de Dam loer de
eherebe minmade gehamden prove!'
werd de /15-jarige dok op bet
schip Prams Hak naar, het
Warmoesstraat gebraeht waan pruceu
verbaal werd -ongemaakt
De rechercheurs volgden
een andere provo, die was wt
de
gesien hebben
Zij
vluchteling de provo-kelder ^bieenenliep.
De rechercheurs heken door een
t,.
kier in de kelderdeur. Z klopel
Pat
Bleten.
maar werden piet
lsmeb '
toen twee andere' provo's . arriv
en in de kelder wilden, bonden de
ehercheurs ook naar biapen.' De
amide had zich toen heimelijk ve .
stand.
„De politiemensen waren
het wetboek van strafvordering bevoegd naar binnen te gaan, om een
verdachte d e zich aan"aldijri^
had onttrokken op te sporen,
hoofdinspecteur H. M. E. Breister
van het bureau Warmvesatraat.
In de kelder ontspon zich een
cusaie tussen de rechercheurs en
zestal aanwezige provo's, die naar
velen tot arrestatie en huiszoeking
vroegen. Saartje Stolk die ook in de
kelder was vertelde: „Ze dreigden ais
all pa1 mee naar het•bureau te
men. Zoen we over buirivredebrdilk
begonnen • smaalden ze: Dit is gaatte
huis..We hebben Peter Schat erbij
haald, die aankondigde het bureau =te
zullen bellen. Dat hoeft niet meer,
antwoordden-de rechercheurs, er is;.el
assistentie . onderweg. En toen storatden er wel tien agenten.naar binoden..
Peter Braakhorst ging de
belle! om dit te meiden. Grijp
maar, zei een politieman. En boeg
....,tea., .ri;r nganten zich on idem. Bid E:

:

:

b

r

De Volkskrant dd. 3 oktober 1966

-reporters hadden pry

PROVO'S P ROV
TEGEN BETALING
t
'

interview afgenomen mag worden,
(Vas onze verslaggever) •
A SSMBAM, 3— De Dutt- maar geen vuurwerk mag worden
Hit} werd 's nachts om
se t elesidá, dii al ^e .welgen be- af stoken".
drie weer op vrije voeten ged( Is aan eat {3-aalmaten denude ha)f
stelt
doei msentstre, beeft slob tegen betaDe Duitse camera's. snorden zaterling verseluard van de steun van.Am- dagavond ook in Frascati, waar een
ster babe provo's en km es ter- teach-in wad georganiseerd. Een •
nael e. bij • „het Iievedje* • epaamen groep van ongeveer honderd provo's
• mall en:vat
, peUtlesafa- ging na afloop, onder leiding van
n^, Sen.,*'de • .arfieetes*, 'de SF 'RobL naar het • Spui, waar een inrv ew op • de film- en geluidsband
pe
ó aat Pater $, die ra- •vastgelegd
werd. De politie keek toe.
king a Spui
Toen Peter B. het vuurwerk (een
aan inn bit een aaar een arrestalatea poeper noemde hij het zelf) afstak
em ^we:d tl^1EeDR• weed singe- en het onrustig werd op het Spui,
y w^
i

•chasgaeende •

^

-

•

_ e bet^td. ja -.^oó r.
gcal ^^ d' b^t ' iia • de .
non `^at ,
Lat,-/se>
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rokken de manschappen van de mobiele eenheld de lande wapenstokken.
In een automatiek in de Spuistraat
werd de $0aangeho
,
en in verzede. Hij werd ingesloten .en
kerde bewaring.
Ook in de hal van het Centraal Station werd door de politie in het weekeinde tot tweemaal toe de wapenstok
jongeren, die
gebruikt
groepen
pen jon
tegen
pers lastig gevallen zouden
hebben. Gisternacht werden bij
vechtpartijen in de Amstelstraat ruiten van een meubeltoonzaal en een
bankgebouw vernield.
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1. Heelsum-bijeenkomsten
Naar H.D mededeelt bestond in de bijeenkomst met de provinciale BVA's
(29 en 30 september ji.) - die als geslaagd mag gelden - bijzondere aandacht voor het provo-vraagstuk. Uit hun kring kwam naar voren, dat provoactiviteiten min of meer op bestelling leverbaar zijn. Dit bericht vindt
oniersteuning in de mededeling in De Volkskrant van hedenmorgen omtrent
het ten behoeve van de Duitse T.V. optreden van provo's tegen betaling.
BV acht de bijeenkomst met de politie in Heelrum eveneens geslaagd. Ook
hier was het onderwerp openbare orde en veiligheid een van de belangrijkst, discussiepunten. BV heeft geconstateerd dat ook de lagere politiefu,ictionarissen weinig lijn zien voor oplossingen ten aanzien van het
pri)vo-vraagstuk.

Ann hijae Asaellentie de Minister
van Binnenlandse Zak**,
te
is«tiB AV HáBdGli.

Pj

I* .

7 7►94

10 novenber 4966
Internationaal provo«congres
ia het ihtropahnis t. Borgharen*

Biersede nog* ik Dee Excellentie het volgende beriehteae
werd verneae* dat op 12, ¶3 en Okt novene*
bar a.s., in het &ropahuis te Borgharen, een internationaal prove..
congres sal worden gehouden. Volgens
sonde* aan dit congres provo's uit Nederland,
Helga, Tsjechoslowakije, Frankrijk en Duitsland deelneven. Net
thesa van het congres is: "Internationaal beraad over de creativiteit
en de consequenties ervan voor het sociale leren".

Net is niet duidelijk os *elke reden de Tsjechen belangstel0
ling hebben voor de prove's. Als er inderdaad Tsjechische jongeren
naar Nederland sullen konen, sal dit set de goedkeuring van de
Tsjeahischo partij-autoriteiten sijs. De vraag is echter of 4ese
jongeren seif ook prove's sullen si ja. Ia Ts j eoholowaki je keent
nea weliswaar ook dergelijke jongeren - daar "Marietjes" gaseasd
maar gelukkig net dit veraehi jasel sijs de autoriteiten daar ev en.
hier.
sinal
geliiswaar is ten verklaring voor de Tsjechische interes
voor en hun (eventuele) vertegenwoordiging op het provsw•aoaagres
te *laden in bet feit, dat de Nederlandse provo's deel uitaak*
van het Jeagerencositi Vietnam ea van de Actiegroep Vietnam. Net
optreden van des* groepeer geniet uiteraard 4e warne belangstelling
en iastessiag van het te Praag gevestigde "filiaal" vers het Auid.
visteaaese bevrijdingsfront.
..

NIT NO01►D YAK DN AiStN! ff/

M r. J. S.

Sinninghe Damsté

Aan Zijne Zzeellentie de Minister
van Binnenlandse Zaken*
te
*a-c BAV 118 AG X.

Fwro-oonaslie in
Bmgharen.
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Hierbij heb ik de eer Vee Meeelleatie
e'in rapport aan te bieden betreffende bovengen Hemd onderwerp.

H$1' Ho07CD VAN DH DIENST

M r. J. S. Sinr.eSghc Damsté
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PROVO-CONCILIE IN BORGHAREN

Samenvattin gg

Tijdens het op 12, 13 en 14 november 1966 in Borgharen georganiseerde "provo-concilie", werden enige werkgroepen gevormd, die bepaalde acties moeten voorbereiden. Zo is het de bedoeling, dat een
NAVO-werkgroep plannen gaat maken om, i.v.m. de vestiging van AFCENT
in Limburg, demonstraties te organiseren en de orde te verstoren. Een
werkgroep inzake Vietnam is van plan een provo-vertegenwoordiger naar
Noord- en een naar Zuid-Vietnam te zenden.
Voorts zouden de provo's van plan zijn om een geruchtmakend
rapport over de Bilderbergconferentie samen te stellen en daarbij
speciale aandacht besteden aan - wat men noemt - de politieke activiteiten van Prins Bernhard.
Van Amsterdamse zijde werden tijdens het "concilie" enige zgn.
"witte geruchten" verspreid, o.m. over een "staatsgreep" in de hoofdstedelijke provo-gelederen. Deze verwarring zaaiende berichten maakten het voor buitenstaanders, inclusief de in groten getale aanwezige verslaggevers, moeilijk om schijn en werkelijkheid van elkaar te
onderscheiden.

Behoort bij brief no. 851.235
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Dit exemplaar bestaat uit 7 blz.

PROVO-CONCILIE IN BORGHAREN
Op 12, 13 en 14 november 1966 werd in het Europa-huis, gevestigd in het kasteel van Borgharen (bij Maastricht), het eerste internationale provo-congres gehouden. De bijeenkomst, die plaatsvond onder de aanduiding "provo-concilie" en door een zestigtal jongeran werd
bijgewoond, bestond uit een openbaar en een besloten gedeelte.

Pers en

televisie hadden veel belangstelling voor het gebeuren.
1.

Openbaar gedeelte
Het congres werd zaterdagmiddag om half vijf "georend" met een
voetwassing op het kasteelplein. Direct daarna sprak de directeur van
het Europa-huis een welkomstwoord.

Vervolgens gingen de aanwezigen naar een zaal op de tweede vereen
dieping van het kasteel, waar de provo-ideeënman
inleiding hield over "het witte gevaar". Volgens hem zouden de provocaties in de naaste toekomst worden gericht op het bewustmaken van de
verslaafde consument. Voorts zullen verzetsacties worden gevoerd tegen wat hij noemde "een planologische catastrofe, veroorzaakt door
auto's, luchtverontreiniging en overbevolking".
Ook diende het provotariaat zijns inziens 'provo-missionarissen'
naar de onderontwikkelde gebieden te zenden, om daar een vijfde colonne te vormen voor de kolossale legers van het hongerend proletariaat, die zullen volgen. Dit laatste als basis voor een "provo-mondo'
een wereldomvattende provo-beweging.
De lezing, die
zou houden over "het financiële wezen, de creatieve economie en
de zgn. klaasbank" ging niet door. Daarvoor in de plaats kwam een
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Vim

onder zijn leiding staande seance, waarbij de aanwezigen horen en zien
verging. Dit schreeuw-, gil- en klapconcert werd besloten met het op
de binnenplaats verbranden van twee witgeschilderde fietsen.
Op de tweede dag van het "concilie" werd allereerst een persconferentie gegeven.. Daar werd o.a. medegedeeld, dat het provo-congres
die middag tussen half drie en half vijf achter gesloten deuren zou
vergaderen. Deze besloten zitting kwam kennelijk in de plaats van een
aangekondigde lezing over "Anarchism and creativism" van
die het had laten afweten.
Pers en televi$ie
De mededeling van de organisatoren, dat het geheim beraad taboe
zou zijn voor de aanwezige verslaggevers, wekte van die zijde nog al
wat reacties op. Dat was begrijpelijk als men bedenkt, dat een journalist .ï' 15,-, een fotograaf f 30,- en een filmoperateur ` 100,- als toegangsgeld voor het gehele congres had moeten betalen. Organisator
merkte in dit verband op, dat het provotariaat
vroeger veel te danken had gehad aan de pers, maar dat deze thans alLeen maar schade toebracht aan de image van het provotariaat.
De belangstelling v an verslaggevers was groot. Reeds de eerste
lag arriveerden filmploegen v an de Amerikaanse, Belgische, Franse, Nelerlandse, Westduitse en Zweedse televisies De buitenlanders maakten
ever het algemeen geen bezwaar tegen de gevraagde entreeprijzen. Zo
werd bekend, dat de Duitsers voor het zgn. 'Monitor"-programma (Westduitse televisie, eerste net) dat op 18 november j.l. zou worden uitge::ouden, .r 260,- betaalden.
Behalve de televisiemensen, waren verder talrijke journalisten

an verschillende landelijke en provinciale dagbladen naar Borgharen
vekomen. Op een bepaald moment waren er zelfs evenveel reporters als
congresgangers aanwezig. Naar verluidt beliepen de toegangsgelden in
totaal een bedrag van f 1000,- à r`" 1500,-.
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Bekend werd, dat de ploeg van de Nederlandse Televisie Stichting
(NTS) weigerde de gevraagde

T

100,- te betalen. Daarop werd deze ploeg

niet tot het congres toegelaten. Deze handelwijze wekte bij andere provo-prominenten ontstemming. Gesteld werd,
dat het onjuist was om ook de Nederlandse televisie te laten betalen,
aangezien deze organisatie tot nu toe veel propaganda voor de provo's
had gemaakt en dit - wellicht als gevolg van deze gang van zaken - voo
taan niet meer zou doen. Een poging om de NTS-ploeg over te halen alsnog, maar dan gratis, het congres te verslaan liep op niets uit: de

•

NTSweigrd.
2.

Besloten gedeelte
Tijdens het intern beraad, dat op zondagmiddag werd gehouden,
werden enige werkgroepen gevormd, die tot taak kregen bepaalde acties
voor te bereiden. De voornaamste werkgroepen zijn die inzake de NAVO,
Vietnam en Spanje.
De NAVO-werkgroep moet plannen maken om rond de vestiging van
AFCENT in Limburg demonstraties te organiseren en de orde te verstoren

^. •

•

Het zou in de bedoeling liggen een actie .30S ('Shape op schavot") op
touw te zetten, met als hoogtepunt een of andere activiteit op 15
januari 1967 in Maastricht, op welke dag "Amerikaanse troepen onder
een Duitse generaal zullen binnentrekken".
De Vietnamwerkgroep heeft het plan een afgevaardigde te zenden
naar Noord-Vietnam en een naar `Luid-Vietnam; dit in verband met het
feit, dat men in provo-kringen de voorlichting in ons land over de
strijd in Vietnam wantrouwt.

Om het zenden van een dergelijke delegatie mogelijk te maken
willen de provo's contact opnemen (of zouden zij reeds contact hebben
gehad) met de communistisch-Chinese vertegenwoordiging in Den Haag,
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met de Amerikanen en met Praag.

Wat de Spaanse werkgroep betreft: op het provo-congres werd vernomen, dat men zijn acties tegen het regiem in Spanje wil intensiveren.
Vermoedelijk houdt de werkgroep zich thans bezig met activiteiten rond
arrestatie van vijf jonge Spaanse anarchisten, enige weken geleden.
Tijdens de besloten zitting werd voorts gesproken over de uitgifte van een internationaal orgaan. Of de provo's daartoe in staat zuller,
zijn, is een hoofdstuk apart. Zij hebben immers al de grootste moeite
om het "Provo"-maandblad op tijd te laten verschijnen. Het septemberoktober nummer kwam pas op 18 november j.l. uit.
Ook zouden de provo's van plan zijn om een geruchtmakend rapport
over de Bilderbergconferentie, waarvan Prins Bernhard voorzitter is,
samen te stellen. In persberichten wordt in dit verband gesproken
over het openbaar maken van de volledige tekst van "geheime stukken"
over - wat genoemd wordt - de politieke activiteiten van de Prins. (In
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het Haagse provo-blad "Lynx" no. 2 dd. 27 oktober j.l., waarvan de oplage door de politie in beslag werd genomen, kwam reeds een artikel
voor over de Bilderberg-conferentie.)
Tenslotte zou besloten zijn om binnen niet al te lange tijd opnieuw een "concilie" te organiseren. Mogelijk zal daar de voorbereidin,
ter hand worden genomen van een in een ander bericht aangekondigde
grote provo-bijeenkomst in het oude RAI-gebouw in Amsterdam, in het
voorjaar van 1967.

2.

Deelnemers
Aan het provo-congres namen ca 60 jongeren deel.

• 4.

Witte geruchten
Tijdens het congres lanceerden de provo's enige zgn. witte geruchten. Het belangrijkste daarvan was wel de mededeling over de "coup

11,
•

d'état" van de zgn. Revolutionaire Terroristische Raad in Amsterdam.
Deze zou in de nacht van 12 op 13 november (dus tijdens het congres)
de pers en andere provo-bezittingen uit de zgn.provokelder hebben weggehaald en overgebracht naar een adres in de hoofdstad, dat alleen aan
de terroristenraad bekend was. Niets bleek minder waar. Zelfs het bestaan van een dergelijke raad bleek een wit gerucht te zijn.
In hetzelfde "gerucht" werd gemeld, dat er een scheuring was ontstaan tussen de Amsterdamse straat- en salonprovo's. Wat dit onderdeel
van het onderhavige gerucht betreft, moet overigens worden aangetekend,
dat er onder de provo's ongetwijfeld onderling rancunes bestaan. Voor
hen schijnt dat echter een normale zaak te zijn; zij liggen tenminste
regelmatig met elkaar overhoop.

•
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- 7 Voorts is bekend, dat de niet-Amsterdammers erg vreemd aankijker
tegen de provo's uit de hoofdstad.
Van een werkelijke samenwerking tussen beide groeper,
zal dan ook, volgens insiders, niet spoedig sprake zijn.
Een gedeelte van het na afloop van het geheim beraad verstrekte
communiqué moet eigenlijk ook als een wit gerucht worden opgevat. Dit
aan de pers verstrekte bericht kan in elk geval worden gezien als de
opgeblazen neerslag van hetgeen tijdens de zitting aan de orde kwam.
Het is niet geheel duidelijk wat de provo's met de witte geruchten voor hebben. Zeker is, dat zij er verwarring mee willen zaaien en
de buitenwacht in het ongewisse willen laten omtrent datgene wat men
eigenlijk van plan is te ondernemen. Daarnaast zouden de geruchten
kunnen dienen om eigen inactiviteiten te maskeren. Ook zouden de provo
bepaalde acties, die op touw worden gezet, maar in een later stadium
onuitvoerbaar blijken, de schijn van een ''wit gerucht" kunnen geven om
hun gezicht te redden.

7 december 1966.

Bespreking van Dienstleiding BVD set Minister en
Secretaris-Generaal op 11 april 1967.

6.

De BVD-activiteit ten aanzien van de rovola is beperkt. De Diene
iaieten gesteld ten
heeft reeds jaren geleden zichzelf bé
aanzien van het begrip "extremistische stromingen" genoemd in het
KB. Volgens deze self opgelegde normen valt de provo-beweging bui
het werkterrein, omdat een duidelijke politieke doelstelling ant•
breekt. In het optreden liggen achter een aantal elementen die de
BVD gemeend heeft te moeten bezien. De conclusie is geworden dat
er op dit terrein wel enige activiteit behoort te worden bedreven
doch dat deze binnen enge grenzen moet worden gehouden. Er moet
tenminste eensamenhang zijn met een geheime activiteit van een
politieka strekking. De Minister verklaart zich accoord met de
hoofdlijnen van de gedachtengang. Hij wil graag kennisnemen van d
interne normstellingen van de BVD.
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2. ID—Den Haag en provo's
Ter sprake komt het in de pers verschenen bericht omtrent het inwinnen
door de Haagse politie van inlichtingen omtrent provo's. Provo Den Haa
heeft hierover een brief naar de beide Kamers gezonden.
ID op het
TPC heeft hierover contact gehad met de
verklaringen aan de
moment dat de Commissaris van Politie
pers aflegde. Voorzien was reeds dat daarbij zou worden gesteld dat de
BVD met de zaak niets te maken had.

