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Betr.: Nachtelijk bezoek aan "Lieverdle". 

In de nacht van 4 op 5sept.1965 werd 

een bezoek gebracht aan 
was een rare vertoning. 
Later werden er plastic 
de vele aanwezigen werd 

"het Lieverdje" op het Spui te Amsterdam. Het 
Er werd rond het beeld gesprongen en geschreeuwd 
zakken om gebonden en in brand gestoken. Door 
in koor geroepen "Weg met Claus". 

Bij "het Lieverdje" werd niet door de politie opgetreden. Als zij dat 
bij een volgende keer e.v. wel zouden doen, dan zullen er knikkers 
gestrooid worden met alle gevolgen van dien. 
De provo's zijn verder voornemens om overal in de stad auto's van 
beter gesitueerden te gaan vernielen. 
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Onderwerp:  
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Omtrent Johannes Izak van BAAREN, 	werd het volgende be— 
bekend: 
Hij is leider van de evangelisatiegroep "Moria", thans onderge-
bracht in een Stichting "Noria". 

Het contact tussen de Stichting "Loria" en de provo's 
bestaat al vele maanden. liet had voor het eerst plaats in de bin-
nenstad van Amsterdam waar getracht werd het evangelie te verkon-
digen tijdens de "happenings" en later in Huize "L'ioria" waar zij 
door Van BAAREN  werden uitgenodigd met het doel om tot een gesprek 
op het geestelijk vlak te komen. Zij kregen daar dan tevens enig 
voedsel of dronken een kop koffie. Deze ontmoetingen en ook die 
van Van BAAREN  in de provokelder op de 0.Z. Achterburgwal 119 te 
Amsterdam hadden mede ten doel een witte—harten—plan voor te be-
reiden. Dit plan haakte in op de bekende witte plannen van de pro-
vo's. Deze campagne was voorbereid met de Amsterdamse afdeling van 
de Stichting "Youth for Christ". 
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Youth for Christ  wil niet zijn de zoveelste kerk, maar een brug 
naar de kerk. Zij wil in een tijd van demoralisatie, revolutie en 
misdaad, de jeugd van Christus vertellen en hen tot Hem brengen 
er daarna leiden naar bijbelgetrouwe kerken -vaar zij een plaats 
kunnen vinden. Zij wil jonge mensen die Jezus reeds kennen, acti-
veren tot een persoonlijk geloofsleven en tot actieve dienst in 
eigen kerk of geloofsgemeenschap. Zij wil deze opdracht vervullen 
in goede samenwerking met allen die staan op het fundament van de 
bijbel en het woord van God en Christus belijden als de Zoon van 
God. 

Onder de activiteiten van de YFC vallen: 

Ballies en jeugdsamenkomsten 
Filmrallies op scholen en contactavonden voor bijbelstudie 
Schoolclubs op middelbare scholen en vacantiekampen 
.•.ieekend-conferenties 
Verder hebben zij een maandblad: "Jeugd in Aktie". 

De YFC is een onderdeel van de "Youth fofiSr Christ in Europe", 
gevestigd in Genève. Eet centrale punt is Iheaton, Ili. USA. 

Activiteiten  

Door de jongeren van deze stichtingen werden in de maand juli 
duizenden papieren witte hartjes, ,alsmede stroken papier, ver-
meldende "witte-harten-plan" en "zwarte harten moeten wit" ge-
plakt op lichtmasten en brandmelders alsmede op huizen van ver-
maak in de binnenstad van Amsterdam. Op deze stroken werd een 
"teach-in" aangekondigd, te houden op 29 juli 1966 in de grote 
zaal van hotel "Krasnapolsky te Amsterdam. 
menige jeugdige personen werden terzake het plakken van deze stro-
ken door de politie van Amsterdpm aangehouden. Zij bleken allen 

. Ge gereformeerde godsdienst te belijden. 

In verschillende in Amsterdam verschijnende dagbladen werd aan-
dacht aan deze bijeenkomst besteed en aan de plannen van genoem-
de Van BAAREIT., , Zie bijlagen. 

Op 29 juli 1966 te 20.00 uur vond in de grote zaal van het hotel 
"Krasnapolsky" de door beide stichtingen &_. eor,aniseerde "teach- _ 
in" plaats. 

In de zaal, die ongeveer 750 zitplaatsen heeft, bevonden zich 
ongeveer 450 voor het merendeel jeugdige personen waaronder een 
150 provo's. 
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Als belangrijkste figuren uit deze groep waren aanwezig: 

Robert STOLK, 
Lrnst Alexander TUIJNLAN, 

en 

Op het podium stond een hammondorgel en een piano waarop sterk 
ritmische muziek ten gehore werd gebracht. • 
In de zaal werd gecolporteerd met het blad "Provo". 
Aanwezig was o.a. een televisieploeg van de KRO-rubriek "Brand-' 
punt". 

De voorzitter, eerdergenoemde Van BAAR2J,  opende de bijeenkomst 
en kondigde een vriend uit België aan, genaamd: 
Deze 	, een omvangrijk en slordig geklede jongeman, zong, 
zichzelf begeleidend op een gitaar, ret een maximum aan geluid, 
een groot aantal coupletten van een Amerikaans geestelijk lied, 
dat de provo's, die meeklapten, in vervoering bracht. Hierna 
trachtte Van B" 'N  een groot aantal provo's, die voor het podium 
en in de loopgangen waren blijven staan, te bewegen op de stoelen 
plaats te nemen. Een klein gedeelte voldeed uiteindelijk, onder 
veel geschreeuw, aan zijn verzoek. 
Daarna zei Van BAAREN:  

Yfij willen een appèl doen voor reparatie van onze rotte maatschap-
pij en wij willen een positieve benadering van de problemen. 
Jaarom zouden jullie je tijd verdoen met een zinloos leven te lei-
den. De Heer houdt van jullie. Komt tot Fem. Jullie zijn allemaal 
in het bezit van een kaartje waarop wij enige positieve gedachten 
geschreven hebben.   uit Amersfoort zal straks 
het "witte-harten-plan" toelichten, maar eerst zullen wij een lied 
zingen. (Van MhAB3N werd tijdens deze inleiding overschreeuwd door 
op toeters blazende en net lucht gevulde papieren zakken stukslaan-
de provo's). 

Daarna zong een gemengd koortje van de Loria-stichting, met orgel 
en pianobegeleiding, :et lied "We shhll overcome2 Daar doorheen 
schreeuwden de provo's in spreekkoren: "Johnson moordenaar" en 
"Hi-ha-happening". Tijdens het zingen stonden veel provo's op hun 
zitplaatsen te dansen, enkele uitgedost in lange gewaden. Het ge-
heel werd geleid door 
die een papieren masker met een duivelskop droeg. 

Daarna lichtte 	 het "witte-harten-plan" toe. 

Hij sprak met de bijbel in zijn hand:"Voor jullie witte plannen 
was er al een witte-harten-plan. Dat plan is zo oud als de wereld 
en staat in dit boek. 	is ook voor jullie bestemd". 
.ga deze woorden bleek al direct dat de provo's een andere uitleg 
van het "witte-harten-plan" wensten omdat zij een ander uitgangs-
punt bij hun plannen hebben, want van alle kanten klonken bij de-
ze woorden interrupties en beledigingen_ aan het adres van de spre-
ker die onder gejoel rustig verder ging de volgende positieve ge-
dachten van het "witte-harten-plan" kort toe te lichten: onderlinge 
communicatie - opstand tegen verslavings-dictatuur 
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openbaarwording van G-od's clan - confrontatie met vrede en har-
monie - bewapeningswedloop en naastenliefde - het "ban de bom" in 
eigen leven - perspectief voor iedereen - het doel van het be-
staan - reiniging van het "zwarte hart" - een"vrijmakende2 revolu-
tie - ontsnapping aan uitzichtloosheid - spectaculaire ontmoeting 
met Jezus. 

Bij deze toelichting maakte hij veelvuldig gebruik van bijbeltek-
sen en sprak: "a. tot Jezus, die de weg de waarheid en het leven 
is. ?ij is het antwoord op alle vragen. 'ij is liefde en zonder 
Hem is er geen uitweg". 
De provo's riepen tussen het gejoel door: "Wij hebben onze eigen 
Jezus":"kijk naar Vietnam" en "het witte huis-plan kost 800 doden 
per dag". 
Daar spreker geen kans zag een duidelijk verstaanbare toelichting 
op het plan te geven, wendde hij zich tot Van BAAIEN,  die wederom 
de microfoon greep om de jeugd tot luisteren te manen. Hoogstens 
twee minuten was het stil toen een vrouwelijk lid van de noria-
groep een persoonlijke getuigenis ging afleggen en verklaarde niet 
anti-provo te zijn. Toen zij echter het onderwerp "liefde tot Je-
zus" aanraakte, begon men weer te schreeuwen. Zelfs haar vriende-
lijke woorden: "U bent vanavond onze gasten, denk daaraan; gingen 
in het gejoel verloren. 
Van BAAREN  riep, ten einde raad, het koor maar weer op het podium. 
Daarna kondigde hij, te 21.00 uur, een pauze aan van een kwartier. 
2e 21.20 uur werd de toestand chaotisch. Pogingen van Van BAA3BN  
om het geheel in goede banen te leiden, mislukten volkomen ondanks 
zijn uiterlijk krachtige houding. De provo's werden steeds onbe- 
chaafder in hun optreden. Terwijl Van BAREN  met eindeloos ge-
uld opnieuw begon met het verkondigen van het evangelie, srrong 
.en provo voor het spreekgestoelte en begon hem te imiteren ter-
vijl tientallen anderen dansten en klapten. Toen hij weer sprak 
(over Jezus, riepen ze: "Is Jezus ook in Vietnam?" 
dat in Vietnam gebeurt, is mensenwerk, zei hij. Het is werk van U 
en van mij. 
Daar hij na de pauze de microfoon ter beschikking var de provo's 
en anderen had gesteld, vroeg 	  

het woord. De provo's juichten. 
	 verklaarde het met Van BAAREN  niet eens te zijn."Dat de ellen- 

de in Vietnam mensenwerk is, is een smoesje", zo zei hij."Lls er 
op de wereld iets slechts gebeurt, dan is dat volgens alle evange-
listen altijd mensenwerk:' Hier greep Van BAAREN  in en vroeg het 
kort te maken. 	zei verder rog dat de bijbel voor hem een ge- 
woon boek was, zoals alle andere boeken, maar voldeed, na enige 
woorden van protest, aan het verzoek. Hij was de enige spreker v an 
de avond die niet geinterrumpeerd werd, integendeel. Vele oudere 
bezoekers betuigden hun instemming met het gesprokene. 
Hierna volgde nog een getuigenis van de jazz-pianist van de noria-
groep die begon te vertellen dat hij zo slecht was geweest door het 
bij vrouwen en marihuana te zoeken, maar dat Lij, nu hij de bijbel 
gevonden had, weer gelukkig was. 
Deze moedige verklaring viel bij de provo's niet in goede aarde, 
gezien het enorme lawaai dat zij ontketenden. 
Daarna werden weer alle coupletten van "We shall overcome" gezon-
gen. 
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groep provo's, die tijdelijk de zaal had verlaten, kwam nu 
terug en liep door de zaal tot op het podium. Zij droegen zwarte 
brandende kaarsen en wierookstokjes. Verder voerden zij een houten 
kist Eet zich mee, die op het podium werd neergezet. Den provo 
die een houten kruis droeg, noest dit aan andere provo's, die dit 
kennelijk te grof vonden, afgeven. Onder oorverdovend lawaai haal-
de men een houten duivelskop, die Grote Tcl~ genoemd werd, uit de 
kist. Verder nar, eerdergenoemde 	 een in bloed gedoopt hart 
uit een schotel en zei tegen Van BAREN:  "Oom Joop, wij hebben je 
witte hart gezocht raar niet gevonden. i-3et je wat wij gevonden 
hebben? Dit!" Pij nam het hart uit de kom en vervolgde: " Hier, 
vreet het op en blijf er in". 
Van BAAREN  echter liet alle beledigingen over zijn hoofd gaan en 
riep een meisje van de Loria-roep voor de microfoon die verzocht 
de kaarsen te doven in verband net brandgevaar. :ieraan werd vol-
daan. 
Daarna sloot Van BAAI=  te 22.15 uur de bijeenkomst met de woor-
den:"Ik dank U allen dat U hebt willen komen. .,;ij weten nu waar wij 
aan toe zijn". -.1) tot de provo's:"U bent allen bij mij op het be-
kende adres welkom. Dit wil ik U nog zeggen (enorm rumoer). Dit wil 
ik U nog zeggen: Jezus heeft U lief". 
1:ierna zakte het brandscherm. De provo's,die heer en meester waren 
in de zaal, hadden er een "happening" van gemaakt. 
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„Witte Itirtenplan" van start 
w 

Evangelisatiegroep en 
provo's: veel contact 

(Van een onzer verslaggevers) 

AMSTERDAM — „We hebben 
al een hele poos contact met de 
provo's. Ze komen hier en wij 
gaan naar hun kelder. Rob en 
Baartje Stolk, Kooltje en Hans 
Tuynnian, ze zijn hier vaste klan-
ten. Vergeet niet, we hebben een 
open huis. De koffie staat altijd 
klaar en eten is er ook genoeg." 

Dit vertelde ons gliterávond de heer 
J. L van Baaken („Oom Joop") de lei-
der van de evangelleattegroep Maria, 
dle zoals bekend vorige week het zo-
genaamde ..Witte Hartenplan" 
&weerde. Zijn jongeren — zo tussen 
de 17 en t7 jaar oud — waren net de 
piraat op met han folders en borden. 

Zaterdagmiddag ging de heer Van 
Haarren met een van zijn groepsleden 
naar de provokelder aan de Oude 
Zijde Aohterburgwal. 

.,Flet was een verhelderend en zeer 
waardevol gesprek' , aldus de beer 
Van Basren. „we hebben nipt de pro. 
vo'g voel gemeen. Nog in de tijd van 
Jasper Grootveld. waren de leden van 
de evangelisatiegrhen week in week 
uit hij het Lieverdje te vinden. Toen het 
rumoerig werd, neoben we dit niet 
meer gedaan. In die herrie konden wij 
onze boodschap toch niet overbrengen. 

De heer Van Basren vertelde verder 
liet betrekking tr.-t verscheidene to-

eetten van de moderne levensstijl heb-
ben we grotendeels dezelfde opvattin-
gen. Met name een groeiend Materia-
lisme zien wij beide als zeer veront-
rustend- Maar, er is een verschil. Wij 
weten bet antwoord. Wij weten dat Je-
zus de weg, de waarheid en het leven 
is. Hij is het antwoord op alle vragen" 

Gesprekken 
• • Het contact turen de Jongelui van 

Mens es de provo's leidde tot vele en 
iliongdUldge gesprekken. Zaterdagavond 

~ten denk provo's een tegenbe-
zoek aan het link aan de Olymplakze 
d*. vim waanrit de stichting werkt. 

De slagzinntm van het witte naaien-
plan zijn getaspireerd op de provoleu.. 
zen: „Onderlinge communicatie". 
;,Ben de , bom in eigen leven", 
inging van het zwarte hart'. 

De provo's hebebn zich heel positief 
opgesteld tegenover de grote leach-in" 
dic de Stichting Moria vrijdag-avond 
ir. Firasnapolsky houdt. Weliswaar 
houden de provo's zelf in Fraaratl hun 
wekelijkse bijeenkomst, maar o.a. Rob 
:tolk heeft sangekondigd de teach in 
vsn de ..witte harten planners" te 

zia 11 e n ook m et de provo's 
samenwerken. als bet lukt. Dat 

kan construeeef 	 • 

Veertien dagen r - 
De actie ,.Witte hertenplan" In Am-

sterdam duurt veertien • dagen 90 19 
een onderdeel van een zes weken In 
beslag nemende campagne. De eer-
ste veertien dagen trok de groep evan• 
gelinerend toet tenten door Noord-Hol-
land, de laatste weken zal Friesland 
het werkterrein zijn. 

„Geld spoelt geen rol voor ons" ver-
telde de heer Van ~ren. „de jonge 
Menaen — onder wie verpleegsters. 
studenten, kantoorbedienden en aetei-
ders — betalen deze campagne bele-
maal zelf en offeren er hen vakantie 
voor op. De organisatie deelt de verre 
van een stichting gekregen en bezit 
eigen tenten, busjes. filmapparatuur  
ent heeft een eigen goed geoutilleer-

.• de. drukkerij. Er worden talrijke ge-
schriften en geschriftjes ontworpen en 
gedrukt door groepsleden zelf, die hij 
h lerden Worden verepreid. Gewerkt 
wordt nok tussen verslaafden aan ver-
dovende middelen, homoseccuelen en 
op de walletje.. Straatevangelisatie Is 
een ran de pijlers, waarnp het werk 
steunt. 

Aan de actie „Witte ilarienplan" ne-
men ongeveer 80 jongeren deel. 
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VERKLARING 
ininister'.e var predka.ilen van r15. H:e- verende Gee.eenke 	Airs ,..s.::eirn 

ii•h in :n, rg 	raee›. nel -Leie io-....1t..on.zen dr. t :».ger.de 

.....riï.1g37'21 , 1 	• 	 vt , ..l.• 
var: 
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", itt 	 .or: 
Van rech • n 

HL: 	 ril 	 ("Mg:-.Flt 
rn:Jatsenappellike. orde Ook t:o kt.rnt 
ort•.., :kkelingen. 	zich ie. onze huidige. 'naai 

c,•.- elre igim. 	at: een nucleaire 
te 't:e-'n:de:n. Veel in deze kritiek 

- wei- ktiiijkhoid beoogt, die 

ais 
polj 

tt.t het 
....indat nel 

;«:snit(: 

hebben : -esi)ekt von: - -regering. justitie en niet ui de .aalste plaats vn.-..r 

pelifitnnan, ote ep zeraat 'zint niet altijd geMakkelijke taak verricht. 
liet spreekt vanzelf. dat wij iedere vorm van ginvviddadigheid atwij•n. enk die 

van de i3de en 14de juni. Tneh vraesn wij ons af, c:" deze uitbarsting deze 

offnetingen zou hebben aangenomen. indien de Overheid in de maanden. die 

daaraan voorafgegaan zijn. met name ten opzichte van de provo's. niet telkens 

naar gezin;; had laten schuil gaan achter haar macht. In een °vermeng en ontijdig 
gebruik van wapenstok en honden zien wij een machtsvertoon. dat het gezag 
ondermijnt. DE: aan provo's opgelegde straffen staan in geen enkele verhouding 
tot voor 'andere vergrijpen opgelegde straffen. Door de r -relle rechtspreek heeft 
de verdediging nauwelijks tijd zich in te werken en wordt het weinig effectief m 
hoger beroep te gaan De zaak van Hans Tuynman komt in hoger beroep nu zijn 
bijzonder lange straftijd bijna verstreken is. Dat hij op de rechtszitting van 17 juin 
j.l. als een gevaarlijke misdadiger een stok in zijn broek kreeg, is ons volstrekt 

onbegrijpelijk. 
5. Het is een democratisch grondrecht, dat ieder. die zijn kritiek< op de innat-

schappelijae orde kenbaar wil maken, daarvoor ruimte krijgt. Nieuwe tijden 
vragen ::ieuwe vormen. Ook de provo's dienen daarom naar onze mening ruimte . 

 te krijgen ...00r hun .  happenings. 
In de afgelopen weken kebbeb wij als ministerie getracht te bemiddelen fuseer,. 

de provo -% en het.stadsbettuur. Tot onze spijt bleek de burgemeentet voorlopig 
geen tijd te hebben ons te onttrangen 'Daankm maken wij Mens onze zienswijze 
puoliek. . 

6. Tenslotte: met .het oog op de toekomst maken wij van deze gelegenheid 
gebruik het stedgbegtuur te vragen een ruimhartig beleid te voerert ten aanzien -. 

van te houden dernoristraties. ' 
Namens het ministerie van predikanten, 

dr G. HARTDORFF, preeses 
dra W. M. VAN ASPEREN. scriba 

maandag, 20 juni 1966. 

Op deze plaats gevoel ik mij gedrongen te verklaren, dat ik tot de minderheid 

uit het Ministerie behoor, welke het met deze verklaring niet eens Is en waarom 

ik het daarmee niet eens ben. 

1. Naar mijn mening is de taak der Kerk allereerst, te trachten tussen -,-,artijen 
en groepen le bemiddelen. te „verzoenen". Dat is een arbeid nee veel geduld en 
vutharding vergt. Skechts wanneer de overheid in gebrek" &lift 	zoals b... . 
tijden»; de bezettingsjaren, Qin .het recht te handhaven, heeft 	Ker!? opdracht 

tot openlijk getuign. 
;!- k.ehtee than.i geenszins het geval: - regering en voli,...sverieg,flecoord;g11 -R7 

,-n hemden zich mei deze zaken be7ig. 
liet ten •.e•"1"9te betreuren. wanneer de bellltddeiede 7;1,1, 	 ! 

door de,'e e,penlijke verklaring zou wordenberriovi!ijkt 

Is de verklaring terecht konstateert. is in deze z.ondig. -.  

ha:a.ii - ,av n van het 'teel-a macht en uitoefening van macht noodz‹:.kei.j.k. 
beto., nete nueittsvertnen en de gebruikte n‘iddeleri het. gezag nr•bb•n 

oetwijte» 
iutid 	 de pplitie 	anders dan ::;1 	 am.;,.re 

beperkte middelen te: beschikking. Als oor:•..ak(-n vcar de eniii.;ten L:e ie 

•", 	faktoren .  onlustgevoelens. spanningen t. , :ssen

• oi .4.,..-e:giini.,eerden. -altijd aanwezige agres gedrang, enz. 
fouten, zowel bij leiding als uitvoerende organen en personen ;  dien...- 

dooi reg , .ring v•ltsvertegenwoordiging te worden gekowtateerd; da/1 letini;..1. 
w .;“;- nocii;; andere en betere middelen werden aangewezen. 

Thons en als buitenstaander Ie protesteren tegen de gebruikte middelen lijkt 

zn ,  een slag in de lucht. 
a. Naar mi,in mening is het orijiiist. 1-..•ezwaren te maken tegen .,tie 

rechtspraak - . onlogisch nek, omdat aangaande hei hoger beroep -wordt geklai«g ,i 

da' 	behandeling daarvan te lang heeft geduurd. 
".1..t.ie mijn bezwaar is vooral. dat hier mi. -  vecti te lichtvaardig wordt 

aa.. ons grote goed In Nederland van de geheel dnefhankelijke• rechtspraak. 

Wanneer s e. e fe•i le zwaar of te licht Zijn, behortm de desbetreftende wetten 

te iew .clen. Dit is de taak 'Door regering en parlizment. 
Zoalshier. de rechtspraak te willen beinvioeden. ..ndeernijni .  m.i. het 1:e ,:as. 

de taak et•i de .onafhankelijke recht-er'. 

• 



Contacten 
A2 40•9 ■ 1 2 71  

•Provo eni 
•evangelie 

WITTE7 I.ARTEN-P1 

STICIIT I N(; :111.)R1 A 

(Van een onzer verslaggevers) 

AMSTERDAM, maandag. --- 
De evangelisatie-stichting Mor ia 
heeft intensieve contacten met de. 
Provo-bewéging gehad .bij de. 
voorbereiding van het Witte-
Harten-Plan, waarmee de s:ich-, 
zing in de komende • weken de 
ArnsterdamSe jeugd hoopt te be-
reiken. 

Op 29 jyli. zal de stichting in Kras-
eutpolsky een teaeh-in organiseren, 
die zal moeten lelden tot „een ver-
lossend antwoord voor een nieuw en 
Zinvol beitsen." Da voorzitter van 
de gloria-stichting, de beer Johannes 

van Baaren, verwacht dat een gro -
te groep provo's -  actief mui de teaeh-
in zal deelnemen. 

Het cc...n ,tac': tussen de /noria - E:eh-
Ilng en de provo's bestaat al langer 
dan een jaar. Leden van de stichting 
en van „*You.th for Christ" waren•ve-
rlg jaar elke •za.:erdJag present op het 
Split, waar ze het evangelie probeer-
den te verkondigen te wijl rond he'. 
Lieverdje schoppend werd. 

•Bij geb:.40aijeenkom -:.' en 	:7i h;:t 
centrwn van de stich'..ing. een via 
op de Olyinplakade, waren rezelnia-
t5g provo's aanwezig. die er ga , vri 

weke oPS•anotn.n. ZA dtif.dden hun 
gar'hcren 	...Jezus-keker ,.” 
en v..-nden de aangebadr. cr)n-urni)- 
1:es niet tuinder balanstik d:in h?: 
evangelie. 

VERONTREINIG I '_\■ (; 
Volgens de beer Van »staren, die 

op deze bijeenkomsten pleegt voor te 
gaan in gebed, zijn de doelstellingen 
van Provo en van sUn stichting on-
geveer identiek. Belde repen op tot 
Persoonlijk verzet tegen de uitwas-
sen van de maatschappij. ..Wij zien 
alleen meer. heil in de strijd tegen de 
verontreiniging van het hart dan te-
gen de luchtverontreiniging". aldus 
de heer Van Baaren. 

De W:tte-Har ,•en-apagne 
gevoerd met slagzinntn. die v)or eer. 
deel dr,or 	seen,,,pire:srd .7ijr., 
onider 	 co tiu - 

catie". „Ban-d,,,, -bom ;n eigen level
„Reinigin,g van he zware hart”. 
.,Ope an ,-.1 tegen de. ve-q1aving --licia- 
l.utir" en „Vrijmaken de re:V. :3 :LE .:•C' .. . 

• Zaterdagmiddag heet de her Van 
Baaren een bezoek gebracht, aan het 

•kelder --hoofákwartier van de provo's 
op de Otbde -  atia - Aehterb.4.1Mwal, on: 
de provo's tot ..ine~erking aan het 

! e roepen. Zon-
dagavond brachten dertig provo'5 , ' 
een tegenbezock aan fitnze Moria. 



(Van een onzer redacteuren) 

AMSTERDAM Van „con-
currerende" zijde, om zo te zeg- 

áltharus van een andere dan 
de gebruikelijke kant, is er nu in 
Amsterdam een „wit plan" bijge-
komen, een „witte harten plan". 
Zo heet de campagne. die la op-
gezet door de Amsterdamse afde-
ling van de jongeren-evangelissa-
tiebeweging Youth for Christ en 
de Amsterdamse stichting „Mo-
rin", dien», zoals gezegd, bezig 
houdt met . ,de verkondiging van 
het evangelie in woord en ge: 
schrift". 

In de Anasterdisinee binnenstad zijn 
de hij heide bewegingen betrokken Jon- 
geren berinnen met *deunden pogo-
rea witte  

achter deze actie. Zij willen Mek beet 
speciaal tot de provo's richten, ttg.loit; 
geren, die in een vacuum leven, dit 
zij zelf niet kennen. Dit laatste ent 
tenminste tot herkennen moeten wce 
den en, mogelijk, tot het begin Van enk 
zinvol leven, met een gerebligd, eva 
wit hart. . 

De heer Sehoonderbeek is omstreek. 
drie-en•twintig jaar en vast inedewer• 
ker van een „volle evangelie" <Plak-
ster-)gemeente te Amersfoort. De ne-
tieve aanhangers van het landelijk be-
kende Youth for Chriat zijn uit ver-
scheidene kerken afkomstig. Het team 
van „Mor,,a." omvat ongeveer vijf-en-
twintig jongeren tuAeen de zeventien 
en zeven-en-twintig jm..nr. Zij zijn over-
wegend van gereformeerde huize, Of, 
wat ne.uwk engs- er ft r..r.gegeven : om-
streek. de helft van ben is gerefor-
meerd, een kwart hervormd en de ove-
rigen• \rijo bapttNt enz. 
gemeenschappelijk hebben zij een meer 
dec (geravionhlit in de kerkent gebrui-
kelijke waardering voor de pinketer-
boodschap. 

" go') 4 „T egen pro
r vo s 

gericht wit plan 
. kepeot — &secondes met bezoekers in 
'de zaal,. al zal zich daarvoor niet esp 
.bet podium een praat-fornm• achter een 
•tafel opstellen: en ook ruimte voor sa-
men- en voor nolozang en voor een 
ettitni Woord van getuigezde door een 
paar jonge mensen. • 

„Met deze campagne richten wij ene 
in het bijzonder met het erveitgelie van 
Jezus Christus tot die jongeren tn Am-
sterdatit, die ontevreden zijn en actief 
pmteeteren tegen een gettrnomlijnd 
en ~end 'oestaan",. ~a de men-
sen van 'Youth for Chtist en. van•Moria 

rd werden. - Oven elan-
Ultmoaden ti eetje ;tete 

die. op vrijdag- lir >Ot bi 
tel wonnen . 

• Het vtograrquiit voos deze gebeur- 
vastgeiesd,Winthit, 

men .•. ge Veel mogelijk. ,,op :de sepl' 
wil Indusen reageren, maat tket~r-' 
hpunt• Wat duidelijk bij ;t0elicitting 
Cp" het „Witte harten plan" dnoe de 
.ffluliteffist gniatinhc.10444471t4k- Vofdekt' ,  

et' itidzilte• 'voor — bet: „tent 

aasánastest-est 
~$10s essAntiter 

P 	 te itengl*n. 
de 	'Mita Plazottin" linnen •• 
"lid t  .tiji1 dOor provo** en Ine new . 

'Dge- 



Het Nieuws van de Dag 
dd 2? juli 1966 

De Nieuwe Dag, dd ?2 juli 1966 

it te harteoplan 
nu ook in Amsterdam 

i 1:icor middel- van duiïeraten paeie,•r. ,,i 
witte ha rtjeN, op li!..ht.ninAt.,r epei!.i.k-e 

i strookjes en ander orapriemnda..!.,a,c. 
I naai willen deze 	twee 	..•rganis:iri? 5  

inhaken op de vele ende:'t. ,.witte i•:an- 
nen_.' _die. • de, afgelopen maanden z',..n 

I afgekondigd. Tijdens een grote tear , b.::n 
in ir..raszniptitsky op 29 juli .zal de. p•. , :in-
gelist Con•Scheondernee. k hel. _Witte tal.. 
ten plan" -  nader toelichten. 

•AMSTERD.IM. 22 juli — th, stir•at:e; 
Maria, die zich bezig houdt met „dm 
verkondiging t tin het evangelie in woerd 
en gesehrift" en de Youth for 11:13rist 
In . Atnsterdam zijn deze Week h de 
binnenstad 	van 	Amsterdam 	er-rk 
campagne be gonnen. die zij het ,.%t,ite 
harten plan" noemen. 

Het. 
Witte 

Harten 
plan 

Van een ~er 
verslaggevers 

AMS, TERDAM, vrijdag 
Naast de vele ,.witte 

planmen'; is nu in Amster-
dam ook het ,witte harten 
plan" zelancrerd. Deze ac-
tie. die veel een uitdaging 
Maar geelt provocatie 
weed( geleid door de chris-
telijke jongeren die even-
als de provo's ontevreden 
zijn en actief willen. pro-
testeren tegen een ge-
stroomlijnd berustend be-
staan. 

Aa!5 tiet _witte harten 
plan" komen geen sit-
down-relletjes, happenings 
"of .politie te pas, maar al-
leen duizenden zwarte -en: 
witte strookjes papier en 
een groot aantal witte tar-
ten die deze Week op licht-
niesten en sehuttingen ge-
pakt werden. 

• • Actie • 
De twee organisaties, die. 

,r deze actie samenwerken 
7 ij de stiefheg ..Morin" 
(ter .verbreicEng van het 
evaugeliel en _Youth ter 
Chi'st -Amsterdam". die 
hanriig ingehaakt hebben 
op ?iet Idee van de witte 
plannen die „in" zijn in 
onze stad. 

„Zwarte harten moeten 
wit" is een andere slagim i 

 die op muren en liehtrnas- 
ter: de aandacht trekt.•..Het 
ts.t. hebben velen als een 
sem:h:Jol gezien voor cen 

ir ^te ie wen=en situnt:e 
Ge velerlei geb4-d - , aldus 
de r•rga.iisetre'eri, cl:e enk 
ruiten , 'at shits War- 

•ii:e'edellq.: wei ver-
verriti- • 

•• 	hin.- rijd'iig er. 	tet- 
. 	• e it 

Men hoopt op deze origi-
nele wijze vooral Jongeren 
t' bekeren tot bei christe-
lijk zeloof. Hoe de actie 
verder zal verletten en wat 
men zich er precies van 
uurstelt is (nog] niet hele-

maai duidelijk maar zal op 
9 juli tijdens een grote 

leaelt-in nader•.,,,ortieti tth -  
geile:at hl .,fi - asnanitlsk e". 
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Aan : KEB 

Van : BV 

No. : 839.717 

Betr.: Tekst van voordracht over provo's 

zend ik II hierbij een fotocopie van 

de integrale tekst van de voordracht, op 21 augustus door prof. 

B.W.Schaper gehouden voor Hilversum I. 

10 november 1966 
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2:KEB 

3:BFA 
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Leven is meer dan 'happenings' 

't Is eigenlijk maar gelukkig, dat de aanleiding 
tot dit onderwerp. de Amsterdamse 'happenings' 

_ van dit voorjaar. al weer enige tijd achter ons 
ligt De avonden waren er fleze zomer ook niet 
naar, tot een veelvuldige herhaling van deze 
manifestaties uit te nodigen. De meeste deelne-
mers hadden trouwens in de vakantieperiode 
waarschijnlijk wel andere dingen aan hun 
hoofd, of aan hun hart. 
De afstand tot de gebeurtenissen van maart 
en juni schept de mogelijkheid tot een wat 
objectiever benadering. die voor alle partijen 
uiterst moeilijk schijnt te zijn. Ook de veroor-
zekere van alle opschudding zelf, die waarachtig 
niet aan een tekort aan emotie lijden, beklagen 
zich over de emotionele waardering van wat 
zij hun 'beweging' noemen. Dit gebeurt in het 
boekje van één hunner, van Duco van Weerlee, 
'de althans de verdienste heeft, het verschijn-

sel, dat met zovele subjectieve gevoeligheden 
geladen is, min of meer te objectiveren. Mis-
schien heeft hij daarmee zijn representatieve 
waarde al reeds verspeeld, maar in elk geval 
kan zijn uiteenzetting 'Wat de provo's willen' 

* een beter begrip bijdragen. 
Op allerlei punten verloochent deze Duco, met 
z'n wat weids aandoende naam, zijn bentgenoten 
trouwens allerminst. Zo nu en dan wordt het 
er allemaal behoorlijk dik opgelegd. Het be-
gripsvermogen van de oudere generaties, die in 
het algemeen onder de omstandig uitgelegde 
categorie van het 'klootjesvolk' vallen, wordt 
uitermate laag aangeslagen. 
Men noemt zich niet meer of minder dan de 
'laatste revolutionaire klasse' in Nederland, sa-
men met de beatniks, pleiners en magiërs, wat 
dat dan ook mogen wezen. Men distancieert zich 
met enige nadruk van het Marxisme, dat als 
achterhaald wordt beschouwd. Overigens niet 
om zich een burgerlijk alibi te verschaffen, in-
tegendeel. De 'werkende klasse' wordt met 
enige laatdunkendheid als totaal in burgerlijk-
heid bevangen voorgesteld. Dat neemt niet weg, 
dat toen de massa, of althans een bepaalde laag 

daarvan, op die juni-ochtend de provoleuzen op 
htin manier in praktijk ging brengen, de offi-
ciële provo's zich daarvan nog sneller en na-
drukkelijker distancieerden, dan degenen, die 
zich vertegenwooeeligers van de werkende 
klasse bij professie Olegen te noemen. Een der 
meest onthullende tv-beelden van toen was de 
confrontatie van een stel ras-echte achterhoede-
proletariërs, uit duister Amsterdam opgedoken, 
met een paar communistische voormannen, die 
probeerden, deze compromitterende elementen 
te bezweren. Maar de provo's, de Duco's, de 
Irene van de Weterings, de Roel van Duyns, 
de Constant Nieuwenhuizen e tutti quanti wa-
ren toen nergens of in bed. Toch misschien 
'werkschuw rijkelui's proletariaat' of, nog er-
ger, zèlf 'klootjesvolk', dat op zijn tijd zich ook 
verslaapt? 
Er zit misschien wel wat in die merkwaardige 
betichting van 'revisionisme', waarmee onze 
Duco blijkbaar wordt opgescheept — alleen de 
historische Bernstein kwam een halve eeuw ná 
het Communistisch Manifest. Duco's beleefde 
buigingen voor de 'democratische rechtsorde' 
dateren al van v6ér de juni-dagen. Voor de in-
sider in de revolutiegeschiedenis: de junidagen 
van 1966, wel te verstaan, en niet van 1998. 
Leerzaam is overigens, dat er ook toen al een 
kloof bleek te bestaan tussen hen, die de hon-
ger aan huis kenden en de revolutionaire intel-
lectuelen. Trouwens, het Communistisch Mani-
fest was stellig goedkoper dan dit Provo-kwa-
draatpamflet, dat ondanks Duco's afstand van 
alle copyright niet in z'n geheel. maar per ge-
drukte bladzij méér dan een dubbeltje kost. 
Daarvoor bevat elke bladzij dan ook heel wat 
dure woorden 
Maar het is niet de bedoeling, hier eigen rancu-
nes te luchten. Daarvoor zijn deze provo's, naar 
hun ideeën te oordelen, toch te aardig. Aardi-
ger en minder gek, dan ze zelf willen weten. 
Men kan niet ontkennen, dat zij in sommige 
opzichten tamelijk trefzeker de zwakke plekken 
in onze moderne samenleving signaleren, ook 
al doet het geweeklaag over de slaperigheid in 

won lezing vroor do vara., orelorofoore van zondag 21 augoatra 1980 



de welvaartsstaat e.d. als een obligate stereo-
type aan. 
Zonder die welvaartsstaat en de materiële ver-
zorgdheid van de massajeugd waren al die pro-
vo's, beatniks etcetera ook nergens. Maar ze 
betogen bijvoorbeeld terecht, dat in die mo-
derne samenleving naast de nucleaire oorlog, 
de hongersnood van de helft van het mensdom 
rassenproblemen, atmosferische en andere ver-
giftigingen ook de dreigende massale verveling 
een kernprobleem van deze tijd is. Noemde de 
Hongaarse natuuuronderzoeker en cultuurfilo-
soof Dennis Gabor niet verveling één van de 
drie grote gevaren, van het *trilemina', waardoor 
de mensheid bedreigd wordt? En diezelfde Ga-
bor zou het met de provo's eens zijn, dat de 
oude linkerzijde, het traditionele socialisme en 
communisme incluis, haar inspirerende kracht 
grotendeels heeft ingeboet en met de opheffing 
der armoede in het bevoorrechte deel der we-
reld een gefrustreerde aanhang heeft achterge-
laten. Of men daartegen nu baat vindt door 
zijn toevlucht te nemen tot een sterk geïdeali-
seerd en historisch vervalst anarchisme, is een 
andere zaak. Het anarchisme heeft ook in het 
verleden sterke bekoring op bepaalde groepen 
idealistische jongeren uitgeoefend. 'Maar het 
is in wezen altijd in een steriel utopisme blij-
ven steken. 
Daarbij doen de praktische verlangens van deze 
'a-sociale provo's', zoals zij zichzelf noemen, 
soms verrassend nuchter aan; van revisionisme 
naarirft5114 is trouwens ook maar één 
stap. Mijnerzijds zou ik bijvoorbeeld het ge-
meenteprogram, waarop het geschrift van onze 
Disco uitloopt (ook hierin het voorbeeld van het 
Communistische Manifest min of meer ge-
trouw?), vrijwel geheel kunnen onderschrij-
ven. Al begrijp ik die witte kippen nauwelijks, 
evenmin als ik een duidelijke voorstelling heb, 
wat dat Nieuwe Babylon moet worden, al doet 
het een beetje denken aan het Nieuw Jeruza-
lem van de Wederdopers, die daarvoor ook al 
indertijd onder andere Amsterdam hadden uit-
verkoren. En al komt er in de hele gemeente-
politiek nog wel wat meer kijken dan deze 
provo's zelfs bevroeden. 
Ongetwijfeld is het vooral de methode, hun uit-
dagend, brutaal, niemand en niets ontziend op-
treden, waardoor deze provo's de grootste 
weerstanden hebben opgeroepen — zoals ook de 
bedoeling was. Ze hebben daarmee in ons land, 

in een kritieke periode, veel kwaad aangericht 
menselijke misère incluis — dat wae~ginlijk 
minder de bedoeling was. Toch kam ik ene wel 
voorstellen, dat intelligente, alerte, >enge men-
sen, onder de drek van de enorme draaiingen 
waarmee hun wereld aal bine toekomst ne 1111,- 
last, rabiaat warden en wild team de b1110~1drt 
orde aanschoppen. om de meebak Ilai 
op te schrikken en bew 	te 	Is list 
een loodzware inerte massa rt. 
Dat zij weinig heil ziet in de geijkte vormen 
van organisatie en machteverming, is ve e-  
lijk. Ook zit er iets untwapenends  InWilros- 
l'oalleid. waarmee ze 'hun -happenings' niet en-
kel als politieke demonstratie. maar als de cul-
turele collectete t reatie tan de toekomst vei 
heerlijken De provo-revolutie als opstand van 
de homo ludens, de tot speelse erseernefa ge-
roepen mens, spreekt uiteraard meer tot de 
jeugdige verbeelding dan de eeuwige touwtrek-
kerij over Ionen en prijzen, belastingen en be-
grotingen. Dat ..w..nnze_tijd_inggaielii- 
cale beweiiiii tegelijk politiek én 	lturreu 	ee  
Moet zijn. penben 	provo's misschien scherper  

mijl
5i.Lrill ti 	T___a_nw jp_wiezi aan de bestaande 'Ineke art . 

ens e ing ot e renpartyen aan- 
hang van politiek en geestelijk anderontwtk-
kelden daarvan is in dit opzicht zelf diametraa: 
En ten slotte kunnen onzeprovo's het ook niet 
helpen, dat zij in ons landje, behalve ie bijna 
stereotype geworden vredesmarsen en Vietnam-
demonstraties niet meer hebben ons ziek ~e 
op te winden, dan een vorstenhuweiijk tm wat 
politie-excessen. 
Toch, bij alle begrip, is er reden tot bezorgd-
heid. Niet zozeer vanwege de onrijpheid en de 

gi  vaak lende vormen van deze protestbewe- 
ging, 

e 
daarin hoogstens gradueel van talloos 

voor mars verschilt. Het is de hele teneur en 
de diepere motivering, waarin de tekorten ste-
ken. Het is hun allermeest om een meer opwin-
dend bestaan te doen dan de huidige samen-
leving hun weet te bieden. Maar in die zucht 
naar sensatie, ook al veronderstellen zij die in 
creatieve zin, zijn ze zelf slachtoffer van hun 
tijd. Er steekt bovendien een hang naar het 
vitalisme in, die aan vele perioden van deca-
dentie eigen is. In zoverre doet het optreden van 
deze laatztgekomenen wel denken aan de laat-
ste jaren van de 19e eeuw, de eighteen-nineties 
in Engeland, toen het 'niets is ons te dor ook 
'in' was en men vooral het leven in al atto aso- 
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mulder "'rouwig in zijn seksuele verworven- 
neden en verder was de modekleur toen geel 

van wit v Overigens kwam de reactie 
al in he!vbeginvan deze eeuw en de kater in 

1014 Wat • ins, igentodae decadenten vergeten bij 

	

nue itanprijoing van l 	als een re- 
medio te.n de verveling ia de ervaring, dat 
wat in ~we kring van esthetiserende geest-

veeViedatee een beleveilps kan zijn, op massale 

voet onherroepelijk mot ordinaire hos- en joel-
partij wordt of op z'n best een festijn in de 
stijl van Carel Brilde 
• 11111MItif in passieve zin vindt de massa vol-
doende in de zogenaamde msesesPorten en ver-
der hemt men met een collectieve entertainment 
op massale schaal al gauw in de sfeer van 

'aft durch Freud,' en van Neurenberg te- 
.t. Waarmee niet ontkend wil zijn, dat hier 

aug altijd een problematiek voor onze massa-
samenleving aanwezig is, dienog ternauwer- 
nood is aangevat. Maar ligt de oplossing niet 
eerder in de zin ooral 

van een geestelijke articulatie 
van de mam& v via de opvoeding, dan in 
haar provocatie' Dc massa's up straat le bren- 
gen nolo en moeilijk. maar hen in de ban 

bomden men heel andere zaak. Welke reactio- 
Asw instincten in een losgeslagen massa kun- 

nen loskomen. leert de geschiedenis van het 

• nee forum of Golgotha tot Chicago in on- 
eer degen. Ook de mythe van de revolutionaire 
massa-serie ts niet tegen de historische kritiekmo  bestand gebleken En de opstand van de 'ho 

ludieks' zou al heel gemakkelijk in een werke- 
opetend der horden kunnen ontaarden. 

an rch zit er juist in het ludieke aspect v 
dem beweging, met haar aanloopjes un een 
~tig* stijl, een originele bijdrage. die ik 
venerege het abominabele uiterlijk ervan niet 

geheel zou wegwerpen. Het spel-element 
t= in onze cultuur onvoldoende of geper-
verteerd aan bod De Leidse cultuurhistoricus 
Huizinga, onze provo-ideologen wellicht niet 

...onbekend, had hiervoor een scherp oog. Vóór 
in pessimistische visie van de Schaduwen van 
›rgen vinden we bij hem een zekere toleran-

ue ook voor uitdagende spelvormen. In 1933, in 
zijn Dies-rede, die later tot zijn Homo Ludens 
zou uitgroeien, gaf hij een prognose, die onze 
provo's tot uitgangstekst voor hun ludieke op-
stand kan dienen • Zekere halfvrijwillige ver-

dierseing,  die wij in het gebied van allerlei poli-
tieke actie dagelijks kunnen waarnemen, als 

11 met open ogen willen zien, vindt haar ver-
-baring en gedeeltelijke verontschuldiging in de 
oinentkoombare spelkwaliteit, die aan alle cul- 
ture verbonden is Veel cultuur ontgaat 
staakte door spel te zijn de redt 

Ireefili verloot zich in het spel'. 
Oalte pro.0"•. die wel allerminst hypocrieten 

willen zijn, op het Ait geschreven? Als we er 
maar bij bedenken, dep 1933 ook het jaar van 
een heel andere revolutie was! 
En als men Huizinga's waarschuwing ter har-
te neemt, dat het ludieke, hoe onmisbaar ook, 
zijn grenzen heeft en die daar vindt, waar het 
diepste ligt, wat de mens bezit: erbarmen en 
gerechtigheid, lijden en hoop. Lijden vooral ook, 
zouden wij eraan willen toevoegen, in de zin 
van mede-lijden en solidariteit met de mede-
mens. Alleen daarin bereikt de mens zijn diep-
ste en hoogste humaniteit En daarom ook is 
leven meer dan enkel 'happenings'. B. W. SCHAPER. 

Enige gebruikte literatuur: 

Duco van Weerlee, 'Wat de provo's willen', Am-

sterdam, Bezige Bij 1956. 
Dennis Gabor, Inventing the future', Londen 
1963. 
Holbrook Jackson. 'The Eighteen Nineties', 

(Penguinbooks, 1950) 
J. Huizinga, 'Over de grenzen van spe/ en ernst 
in de cultuur'; idem: 'Homo Itidens. Proeve ener 
bepaling van het spelelement in de cultuur', 
(beide in Verzamelde Werken, Haarlem 1950, 
deel V). 

OftlaNTATI111  

In 196C/1967 verschijnen 2 series van vijf 
brochures, in het bijzonder bestemd voor 
onze jongeren. 

1. Huwelijk en gezin 
1. Verkering en verloving *) 
2. Trouwen ') 
3. Gezinsvorming en opvoeding ') 
4. Het gemengde huwelijk 
5. Gezin en maatschappij 

II. De mens en zijn wereld 
1. Atoom en kosmos') 
2. Existentie ') 
3. Evolutie 
4. Autonomie 
5. Relativiteit, 

De prijs per serieadraagt f 2,50. U kunt 
deze bestellen doof storting of overschrij-
ving op girorekening no. 30.49.50 t.n.v. het 
Humanistisch Verbond te Utrecht. 

• ) reeds verschenen. De overigen worden 
u direct na verschijning toegezonden. 

F 

kuslagew voor de radio 

Zondag 28 augustus VARA 9.45 uur: 
J. de Leede: „Langs de kant blijven staan?" 

Zondag 4 september VARA 9.45 uur: 
Matthew I. Spetter: „Vietnam; een Amerikaans nationaal trauma". 

Zondag 11 september VARA 9.45 uur: 
A. de la Rie: „Gezag, wat doen wij daar eigenlijk mee?" 
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