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Exemplaren wordt voortge: 

he verdachte van -F.)yn zo-a, 

	

......b.3tgesbbiedenis en. vervolgens E' 	L jaar nHC ale 
daElf.rtoe een rijksstadietoelage grooL 	.,3400= ontvangen, 

de voorgeleiding  werd met alle drie verdachten, afzonderlik, 
uitvoering besproken, 	maakten, ondanks bun leeftijd een kinderlike, 
onvolgroeide indruk en verklaarden alle drie riot te hebben beseft 
7,ich aan opruiing schuldig te maken Tevens waren zij geinteressp-erH 
op welke wijze zij met hun plannen verder zouden kunnen gaan, zonder 
(e strafwet te overtreden. De totaalindruk was dat zij in werkelijk-
heid geen enkel serieus plan tot het plegen van gewelddaden hebberi 
en slecbts de aandacht willen trekken, reactie's van politic en 
4astitie willen uitiokken en onrust veroorzaken.  

Aan alle drie verdachten werd op duidelijke wijze uiteengezet 
wat juridisch onder opruiing  wordt verstaan, dat zij - mogelijk in 
september 1965 - tereoht zouden moeten staan terzake van overtreding  
van artikel 132 W,v.S, en dat zjj er nit de aard der zaak rekening  
nee moesten houden dat bun verdere gedrag  alsdan van invioed op 
het oordeel van de rechter con kunnen zUn. 
3ovendien werd hen duidelijk te verstaan gegeven dat zij - nu zij net 
standpunt van het openbaar ministerie kennen 	or ernstig  rekening 
mee moeten houden dat bij het plegen van nieuwe en soortgelijke straf-
bare feiten hun bewaring  cal worden gevorderd. Alle verdachten werden 
or 21 juli 1965 in vrijheid gesteld. 

Naast de kinderlUke, onvolgroeide en weinig  serieuze indruk die 
de verdachten maakten, heeft tot bovenstaande beslissing  meegewerkt 
dat de onderhavige, overigens kleine groep jongeren or kennelijk op 
nit is de aandacht te trekken en in het nieuws te komen zodat een in 
dit stadium te ernstig  optreden hun streven juist2au bevorderen,Zij 
kunnen thans kiezen tnssen het zich houden aan de door de strafwet 
gestelde grenzen of het verder gaan met hun onderhavige activiteiten, 
wetende dat zij daarbij een ernstig risico lopen in voorlopige becbtenin  
to worden gesteld. 

De Of/dicier van Justitie, 
Hoofd van, het Arrondissementsecet, 
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1 nexosnima-herdenkW.  

Op 6 aug. j.le vond er een a.g. Heroshima-herdenking plants 
te Amsterdam, die was uitgeschreven door het Comit& 1961 van 
de Vrede. 
Er waren ca. 100 deelnemers die vanaf de Westermarkt (aanvang 
10.00 uur) een z.ge stille tocht hidden naar het Cin'etol-
theater. Onder de deelnemers beVondea zich veel provo's 

Opgemerkt werd 

P.oel van DUIJN (20-1 -1943 b ) 	0 7) 	c 

   

Vervolgens werd de film "Dr.Strangelove" vertoond. 
Voor de demonstratie was toestemsing verkregen. 



• .n. 	 emaJwozz zou zich 
hst 	 heeft ook de 	 Slobs 

wordeu gsvuld. Deno oust- 	::.in wed -  :-.a• 
lrotig to vullen, 	so zijn snel lecg&spoten. 'zreheol or: 

de se spir:t• ussen niet (explosief), 
ii men de TV auinzend-ingen verstoren door yes do 

to oaken run work to boon, b.v. door v66r 
to reon staan. 

vonden het nekkelijker o kcbele door to snijden, u, :E 
-oolitic toch onmogclijh elk= centimeter Pasol kan bewaken, 
Weer werd vernomen dat be provo's taken doorbreken ono de ,e 
kerk, dacr cen protestgeschenh aanbleden, en daerbij tegelijk 
yonder ',coots enterer-, Pen root aerobe'. manfletten bangs do Eel 
route willen zij verspreider. 
De provo's zijr in contact met anderen v'no j geoloten over hula 
planner“ niettemin is als'"gevaarlijk' munt OD de route (JOh di 
near van het Stadhuis gevallen, 

Of de anti's de bij hen levende mlcnnen tot uitvoering sullen b: 
eon is voyaionop eon open vraag, omdat in hum milieu do vraE 
gesteld of en nJet to veal arrestatjes zouden kunnen volgen 
el le conseouenties van dien tore- souden no poliZicke 
blannen var eau be-daselo radicPe 
so p: noes in no: aar kunneh kamen. Er gingen in hub. midden den col I 
• ones no or de D:COVOS den maar alleen op Le laten 
Over deze kmrampeli ir bet hoenderhok is fel gedebatteerd, met het 
gave-1g 'nor er con breuk no de danvon'holijke blannennekeri 
komen. Er is eon groep ve6r antics, on groan sodden acties, 
graep die nog geeh keuzeberel -ing kon dnoel: . Men zit ..us nu ,.  

eon beslissing sal moeten warden ganomen v66.7-2 last ti, 
sco ne uitwerking van mian- 	 Verwacht woret dat di-- 
siissinp niet sender doss 	•• 

L 	 P meant z.el warder g, 

Om woensdagmiddag, 25 feb'oadri 1966, te amstrocks 12.40 uur, ileM 
r nn do Hamrtenstraat (gaande van Herengracht near richting 
n j I zuiarucawig denote, nrovcacsht-jg uitziends lenge mensen, 

or 66r, 	Mobtlarrine Jamie gelrieed, vaunt) de verte leek •  
le bekende Roe] var 	 no' * osr omend vo=o-ver gebo;=e- 
handen op elkaars schouders (de z.g. ccrnavaismcrs), verdwenen so 
door de deur van mercee-1 Harterstraat 15, kenrealijlt eon bedr:':jfs-
ruimte, can de b-ireuzijde afgeschormd met Luxaflex. Hier is op se 
sign het V.T.0- Fltencil an Offset Bureau (237425-222752). Dire . 

camera 
do co. 



Med, Rubriek C no 76, 
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Vanwege de Chef van het 3e Bureau warden daarbij, eventP 
vadr het on straat Eaan, aan iedere man verstrekt eenV0  
zakje, inho'uci:ende su-ierklontjes en 000 rob frujo tta 

CD allsmcdo enige koeken en een veep ahoboTade 
din 

Sommig.e gyoepen Yen het in uni.form denstdoende persorilte1 
pnt--,;7angen des morgens tevens reeds Pun broodjes, doch-W 
dienen self ciders (op de steunbunten) Pan koffiebann 
te honoreren, 

nc, bonnen voor koffie en brood Runnen niet vaar 9 uur des 
morgens worden gehonoreerd mode i.v.m. het felt, dat 
tussen 8,00 eh 9,00 uur . eerst nog de recherchedetalchemen-
ien op de diverse versamelplaatsen samenkomen. 

Het is de bedoeling, dot het personeel tussen ongeveer 
9.00 - 12,00 uur, indien mogelijk en gewenst, tweemaal 
koffie, de kook en 6enmaal tree hvoodjes nuttigt: de tende 
Pop baffle on hot tcioede lunolipakket dienen bij vnnrkeur 
pas to worden gebruikt, nadot men op de versamaiplaats 
is teruggekeerd on to goon inrukken 

Het in uniform dionstdoende personeel rang in principe niet 
op straat steal, cten, Moeht wel Pahoefte bestaan on iets 
te nuttigen, clan mag op onopvalaende wijse een blohje 
choeolade warden gebruikt, 

VerkaersdetacheMent, 

Dit oersoneel ontvangt de bonnen, suiker fcrut.t.. ac, koek 
en ch000lade op de eigen versamelplaats 
Van hen sullen alleen de "oarkeerders (eerst bij Stad-
}anis en later ih omgeving Postzegelmarkt) on de random 
de Westerkerk en in Lob X dienstdoende perooreelsleden 
van het 4e Bureau de bonnen voor bottle en brood honoreren 
op (Mil van de vaste steunpunten in hun buurt, sulks ver-
deeld in de aantallen en over de plaatsen, soaks met de 
Chef van het 4e Bureau is hooproken, 

net overige tot dit detachement behorende personeel wordt 
verzorgd door de kadiwagens en Ran al doer sun bonnen 
your koffie en brood inwisselen; het bij de kadiagens 
drinken van koffie en eten -van kook of brood zal in dit 
bijzondere gem) toegestaan ri jdl. 

c, Motorrijders, 

Ooze categoric van personeel ontvangt de drie kaff:lebon-
nenalsmede de cut Per, frujetsta, kook, chocalade on 
broodjes des,maraens op hun eigen 

Overtoom). Een en andep Hon in het zijspan war-
den weggeborgen. 
De bonnen coon koffie kunnen op CCn van do dichtstbij-
zijnde stcunbunten warden ingewisseld, 

(:itaehementen Koninkljjke 

condeen 	 dd dodi:dr - 



Den Haag 	e 4-o 	Sal -de-Bom-gro 
Is redactie id van het any listische 
Bezocht 1%5 de Pinks —ianddag van 

rehieten LA Nederland. 
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Foto no. 13 

and Hugo derrib var,  DUI,1 11, R.eb. 20, I b343 

Foto no, 14 

Robert 0TOTJY, aeb. 23,2.1946 

Aangehouden op -9rinsjesdag 1966. 

Foto no 

.Sara Jansje STOIK 	-OUTJS- gob, 9,41948 

Aangellouden op Prinesda,0-  1966, 
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Op 12, 3 en 	• november 1966 werd in het Europa-huis, geve- 

tigd in het kasteel van Eorgharen (..d.j Maastricht), het cerste iniar- 

nat'ionala orovo-congres gehouden, De bijeerh-, 	et die tlaatavond on- 

der de aanciu10ing "prove-concilie“ en door eea zestigtal jongexto: keit' 

bijgewoond, bestond uit een OEo 	en een besieten gedeelte. 

televisie hadden reel belangstelli-g roar net  gebeuren. 

tsar 	eeite 

Het congrea nerd. zaterdagmiddag on half vijf "geotend' met een 

voetwassing op het kasteeiplein 

Vervelgens ginger de aanwezigen mar eon zaal :DID de tweede ver 

dieping van het kasteel, 'Naar de provc-idee.enman, hod l van Duyn, een 

inleiding held over het witte gevaaru. Volgens horn zouden de provo-" 

catiea in de nacre toekomst worden zerioht or het bewustmaken ran de 

verslaafde cons=ent. boric zullPr verzetsacties worden gevoerd te 

gem vial hij noemde Heen Planclogische catastrofe veroorzaakt door 

auto s. luchtverontreiniging en overbevolkingu, 

Con aienoe net provotariaat zijns tasters Provc-mmssionarissen 

naar de onderentwikhelde gebieden te render, cm daar een vijfde oe-

gainne te vormen voor de kobossale Meger,-,  van let hongerend proleta 

riaat, die zullen voigen. Dit laatste ala basis vocr een Throve-monde' 

een wereldomvattende crevo-beweging. 
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er hp ? 
het: 

iliedag 12-11-'66,, 

RP Maa$tri 
673/66 

21 	66 Pi 

ACTYCo: 8  !.7, 0073 

.'.11e op 12/1)4-11 ,66 
Borgharen" te 

• h:ih- 	 s-• 

buitenlandes 	(-") c,',n televisiemensen maakten over het 
algemeen geet 	T teen de pevraagd entreeprijzen 
Ter dekking ' 	,:),sen rPn, h: concilie veriangaen de 
provo'E 	 -1 televisiemensen entrbeprijzen 
varichr 	 .„,, „zulden, on mheer. 

• ,,,,,,,,,, 	 ■ 	 ,,,,,,,,,,,, 	,,,,,,,, 	 L 	,,,,, 	,,,,,, 	,,, 
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Periodiak /  

Lea,u.te 

CIRCULA TIE - 27 - 
Niet laDger houcten den 

GEZ1EN 

AAN 
den 	per  

VolgenE edrseeP 
non OP.aan 

6(  

Pea 

Aantzkeningen: 

Provo-beweging 

Hoewel de provo-beweging op 13 mei 

word opgeheven en doarmee naar het schij 

be demonstratieve en provocerende activi 

prcvo-gedachte nog allerminst verdwenen, 

woord van be "geestelijke vader" van be 

kort ';cleden bij be uitgeverij "be Bezig 

"Het beste (slechtste) sit Provo", Damn; 

"how en rekening mee bat we subversieve 

den , waarbij alle happenings en demonst: 

God schrijft Van. Duyn baanin, dat Minist: 

boded moet zijn als "no eec tijd van afw: 

be ex-provo 's weer sullen opduiken temid.( 

lieve revclutie , die in best-Europa IcinnE 



Provobe 

Hoeel de pr( vbeweing 00 13 eel 1947 in Ai:fnJterdam 

'Nerd opgeheven en daarmee naar het eon.inf ock eon -in6 i3 6.1,men non 

de demonstratieve en provocerende activiteiten an die groep, is de 

arovo-gedachte nog allerminst nor boron. Dat blijkt 0 i0 uzo een voor-, 

woord van be "geesteliike vaderu van de provo's, Pool van Duyn, in 

tort 	 bij de uitgeverij "De 3e7ie Bij" verschenen boekwerkje 

"Het. beste (slechtste) nit Provo", Daarin kont 0„m. doze zinsnedc veer' 

"hou or rekening mee dot we subversieve methodes znlien zoeken en vin -

den, waarbij dile happenings en demonstrtir-,,s verbleken" 

Ook schrijft Van Dnyn daarin, dot Minister-President De Jong niet vc:,- 

baasd moot zijn ale "na een fijI van afwezigheid nit de publioitcit, 

de ex-provo's weer zulien cpduiken temidden van de woelingen van rio 
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Betref t , Maesavengadering ASVA in de Aula. 

Op B 111969 waren in de middag rond 15.00 uur volgens vrij nauw-
keurige telling 2100 studenten aanwezig in de Aula aan het !!-;:i.d. 
Doel van de vergadering: de regering duidclijk maker] dat noch de 
ataf noel: de atudenten van de GU de nota.-VRINGn aeuivaarabaar 
ten: De bijeenkomst vouct plants in het kader van de veer 4 noveml 
door de AdVA uitgeschreven college -staking. 
De voornaamstewoprdvcerders waren 

len later prevo-rnadslid Reel van DUN: De verfulderin!:1 
iverliep zonder inc-identen, ondanks het feit aTIT—rr-Cfr en daar uit 
Imenigte em "actie" wend geroenPn.r*  

47—?  
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Ob maanda. 27 oktober 969 hee-f"t in Incise ne -Lief 
73a  costaacie 102, to R].:,sterda:_7 	een ver,--mdering plaat r,;evonden 

dC aenda- -6'.nten van de ko7:lende goi..-1eente-radsverEadern 	is 
tes'oroken- 

_f_anwezig waren oneveor 1 TJersenen, w;3.arol]der Pet 
E meenteraadslid: 

van  muTJ, 	Roelof 	 pc P. to Don Hso 	20-1.-1943 Ceek 

Van 'DL:liSJ 	dee1de 	eder-infz,I c om 20- uur 
ede Pat 	in ae eerstk=erde veri,:aderin,z on de Read zoo veer 

stellen om nulzer te :0 on 	on er als ba,ddestoelen uitzjor en d 
de daken van de auto's meeten wonder voorzien van beaker net .)1p 
en bloomer. 

Hierna kwam he vraagstuk van het overhear vervoer 
can de orde. Pr waren voorstellen en de tram [-71eheel PC later ver-
dwijner en autobussen to gear g,ebruiker. Peso voorstellen ondervo 
nogal wat tegenstand j_v.m. on luchtverontroiniging Van DUTJK  
van monin?:z dat de tram op eon aI:arte baan moest rijden, zodat het 
overige vorkeer peen hinder ken obleveren. 

Herder word eon voorstel gedaan on alle auto s nit 
de binnerstad to weren met uitzondering van de auto's van oceubar 
diensten en doktoren. 

Gesproken word over de afbraak van gebouwen in de 
stad. Lien was van aening Oat alle oude Ionizer moesten worden ge-
spaard en or de lijst van monumentenzorg peelaatst dienae to word 

Bit was vo'lgens de vergFderjrg Peter dan alle bete 
non blokkendozer die titans werdon gebouwd. Reel  van DUIJK  

doelde on verEadering one dat cerstdaags door 
aaad eon ortwerp zoo wonder aangenomen 	bij Fo3ltje-verordering 
bet slapen op do Dam en]ologeljk to maker. Het merendeel van de Pa: 
devise bevolking is or echter 'roar dat eon -leder or het mon=ent k 
zjtten, hanger of slaver, Er cord gesteld dat aliLeen do burgemees 
or lets aan wilde doer en Oar nog order el-buk van de minister on d 
verenis7ing van  oorlogssiachtoffers. 

Be agenda word vender in record tempo doorgenof:len 
to ongeveer 23.- our word to vergadering geelotn. horde. 

N0.03 



.:vero.„9-n ver000en, cueeL

Dit vorstel nerd 	 bekrt-i 
door 	 do Publieke oeinie sick tegen de kabourers sou ko 
lii 'net indienen van een dergeliR- e nota. 

Volgens 	 roost warden nesorgd roar ee 
good werkend en gratis openbaar vervoer. Dan pas sou eon groot gnd 
is van de bevolking de auto's thuis later 

Fierna dee3de -Roelof van DUYfl node dot 1-1 4  

had georaont 	 to Eindhoven, an so onderh:rnaeler 
de brandstofvrije 7.otor, welke door Philips is entwield, moor. 
onarissen van Philips was hun nedegedeeld dat dose rotor in Errors' 
nerd vervaa-r.digd en dat or in 1972 Or de tereld 7entoonste2Iiu.=:.. 
exeDp_Laar, ingebouwd in eon autobus, sou r'jden. 

h-r‹, 51-m-2-1971 

22 -f'eorua-ni 1971 

Volgens Van Duyn ligt het in de,bedoeling, dat en 
omstreeks 1975 10 autobussen, voorsien van derelike motoren, in Tiet 
ver'keer sullen warden opgenomen. 

Het Amerikaanse leger had oak interesse getoond 
het vervaardigen van eon geluidloze tank. Philips was hieroe riot rug 
gaan. 

Van Dun en de zijnen wilder vu. eonnote biz) de ge- 
meenteraad in dienen, die eroe aavdrong, dat in alle grate steden so 
seoedig mogelijke dergelijke voertuigen roar het openbaar vervoer wen 
gebruikt, zodoende het voorbeeld to geven tegen de uitbreiding van de 
luchtverentreinigng,,_  

,Tot slot deelde Van Duyla mede, dat en op zaterdag 
?0 februari '71 eon demonstratie sou elaats vinden bij de Sloterplas 
tegen de verontreiniging van het water, door de autowassers ter eaat.: . _    

Einde. 

======--,---- - 
hr o 13 /' 	 0,V,K„ - 



A4rd. V.tuk, 

de nota van. Roe..  

DUIJN inhoudende "Demokratie ale afsohrikkingswapenn wear in 
gesteld wordt dat de huidige Beacherming Bevolkinp7 niet aver 
capabel zoo zijn in do thans bestaande worm. Roth van DUIJN zou 
de BB omgeschoold wilen zien tot een snort sabotage-dienst, 
Re "Volksuniversiteit" 	 zal de ideee:n van doze no in 
uitwerken en verbreid.Pn 
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)upi. 
Orderwern: 
Volkouniversitet voor 
sa.botae etc. - 

----- 	I 

Or zaerdac 24 januari 1970 heeft in het To2,oshui.s 
aen bet V?aterloop1ein to Amsterdam, eon discussie- en werkbijecn-
kos,t nlriatsevonden, in "het ader van de eplans o-og;c-r.ich'Ge 
nVo4,4universiteit vocr oabotaae en nseu:lo-erotiek". 

To oneveer 20.15 uur nerd de bijeenkomst Ecopcnd 
Aanwezig waren cnEeveer 80 personen, waaronder: 

Van D U Id K, Roelof Proc Gerit, deb. to Den Hei-;, 20-1-1943 (iiE 

hield eon inleidinp; over s?,botade, 77aarna eE 
discussie on an 	on Tijdens do e discuss-ie voere Van DUT,F: 
meest hot woord, warbij hij e tooi,-romstie saboteur heohaajdeli: 
on zijn verantwoording woes. Hij stelae 	dat von onverantm 
lijko militairen, verontroorde nonsen Femaakt dierdo to odor 



1 . Volksuniversiteit voor sF,bet.. 

Naar aanleic.d.nz van het B-dagralort v:3:1 7.)-1-170 v:.zct  
zieb afsoeelt 00 de-ze Voll,.s..ani-,;ersitit en it: het bi,jun:Thr wat  
i!ion ontrent de saritacursussn OP te neen in x!ze '.orton 
Re2- in. In one ran;,orten dienen oak de kre-,-2o.eric 	vart,r!Tt 1- .? 
clr.. cmdat gebleken is (Zat daar d:i.kvidjls ov:,-!):.;- a ,,'::1;,:.z,,in  

cl0c.4- v 1 Ai.n . :. -:: - ;:-.1,.. c)ciltencivergatc1;:lii.:nY, van de Fivn-leiaina, a febrUari 1970 
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Cb denderda,7,  29 ,anuari 1970 heeft in het stud:ante 
huis "khnato-t", Eevezt:_:_zd eudezds Vcorb=zw21 26E, te :_msterde 
7:ederoz es: bf_eenkomet :eta 227orden, uft;:Lcc van de onlargs 
opfer:Icte 	 voor sabotage en peeude-erotiek en 
andere vorLer van demckratisck. 7erzet". 

,1 2.rez:2-  ware: crzeveer 150 tersoren, rerendeels 
et-dente:, rcarenr Cr: 

te Den Haa,7 -1945(be.ke: 

flvorens men tot discussie overging deelde Van DUI 
mede dat op 4 februari 1970 de sabota2e-nota in de GemeenteraaL t 
LEsterdem car v:or,:en behartield, 	verzocht de aaneziger deze 
vereaierire in Erotai2etale te bezoeken. Varier \;e---d aan2ekondiEd 
dat er iets roast gebeuren met het openbaar vervoer, b.v. de sten 
pelautomater buiter 'erkin2 zetten door b,v. de kaartjes in te SE 
ran met 1ir, lab of andere ::leefstof, zodat de ingesEeerde kaar 
jes aan het stemnelkussen bidven iraneen en het vol:_-ende k2artje 
niet wordt gestempeld. Oak ban me: in groter getale zonder geldig 
nlaatsbewijs in de tram nlaats rener en bij controle de tram net 
verlaten. -Len verwacht dan dat de rolitie deze nassa2-iers uit de 
tram zal verwijeren, wardoor er geen mensen met de tram vervoer 
kunren warden. 

Hierna wrd weer in groepjes gediscussiee d over 
sabotage in het al,Temeen. 

1.7a onreveer een half uur stand Van DUIJN op en vro 
bet woord. Hij zei: "Er is bier ierand aanweziTTie can goec plan 
heeft en dit de aans::ezi::en rib meL'edelen" 

Hierna sprong een jon2aman on tafel, die 	voor 
steThe 

or: in Zederland een Oranje Uri 
start 	te rfohen, in de7:e 	ion cam icier 	 7::orden 
of 2.il]is-:,er 	eE,fl 	del;a2-t'eenten. :edelan(a 7.ou 6a1: een scha 
Custaat worden - ,armee nog nab kontakten bonier worden on:], erh2ud 

Vo1_2-nde week 	 zal deze staat worde 



Ondefwenr: 
VolksurivorsA 	voor 
-,ebot,ege etc. 

Op donderdag 5 februari 1970 heaft r:ederom in het 
studentenhuis "A.khnaton", gevestid Gudezijds iiHor-burgal 268, te 
Amsterdam, een bijeenom,st plaats gevonden, uitg:-7ande van de "Yolks-
unive:siteit voor saboTage on 1-,seudo—erotiek" 

Aanezig area ongeveer 100 persoren, waaronc_..er: 

Van 	 f --ogo Gerrit geb. to Den Haag, 20-1-1943 

Te ongeveer 20.— uur began de bijearkomst met het ver 
delen van de diverse ministeries van de "Oranje Vrijstaat" onder de 
aanwezigen. Van ieder ministerie ':as een knart aanwezig, waar.op men 
zijn naam 1:on plaatsen. Uit deze names werden de diverse ar-ibtenaren 
gekozen. Van deze gelegenhe-ir d nerd weinig aebruik gemaakt. Door op-
merkin,o_.- en in de zaal Ron bemerkt 7:order Sat het oprichten van de 
"Oranje Vrijstaat" voor de meeste aanv:ezi;z.en een ludieke aangelegen-
held was.  

Van DUIJN las vervolgens de eerste staatscourant voor 
en benoemc:e zichzelf neteen tot anbascadeur van deze staat in 2:ader-
land. 

Te ongeveer 21.45 uur begaf iedereen slob near buiten 
teneinde aan':leziL7 te zijn op Sc Dam bij het planten van eon Oranje- 
000m, als symbool van de nieuoe staat.  	rier een lacier bijeen 
om Lit zijn auto Bras—platgen in ontvanst te nemen on daze rand de 
boon: neer te leggen. OP de Dam warden stenen nit het madden—terrain 
gehaald waarna een gat nerd gegraven on: de bocn te planter. Toon de 
boom eennaal stored ward er onheen can rondedans gemaakt, .waarbij 
het nieuue vis,lkslied rlezongen werd. (Da Oil zat in de Olmen). Dit 
lied nerd enhele malen herhaald, vooral het refrain Koek Koek. Om—
stand :31.s c'.achten dat alley op beer Koekoek hetrekkin2: bad. Op onge-
veer 22.30 uur was het geheel beeindigd. Lkties warden niet aange- 
kondigd. Van can zekere 	 - (vermoedelijk voorzitter 
van Akhnaton) n.g.o. weni nog veFnomen dart er volgende aaand poli-
tieke discussies in Akhnaton sullen worden gebouden. Onderwerp sal 
zijn: De v:olitieke toestand in ITederlard. Linde. 

C/V 

(loc. 	Voorl z 	/an proc: -Latie a..anjev ijstaa 





Bijlage(n): 

Betreft : hi, jwon.ing actualiteitencollege door Roel von DUN, 

Op maandag 9-2;-1970 werd g s avonds in de Iqjksuniversiteit 
te Groninge een actualiteitencollege bijgewoond, waar word ge-
sproken doeil Roel van DUYY4 n.g.o. Aanwezi7 waren ongeveer 200 be 
langste llenden, 

De indruk word gekregen, dat de meeste aanwezigen uit nieuws 
uierigheid naar de persoon van Van DUYN waren gekomen. Verschille 
verdwenen vuorgtijdig, terwiji anderen pas kuamen toen het colleg 
reeds was begonnen. Het 4.,hecj maakte een "kolderieke" indruk en  uit allPs was te merken, dat vp,-Fe Van DUYN door de aanwezigen nidt 
serieus werd genomen. 

In zijn toespraak zette Van DUTN uit een, hoe volgens hem zi 
"Oranje Vrijstaat" er uit diende te zien. Volgens hem behoort zij 
"vrijstaat" een gedecentraliseerd radensysteem to krijgen, dat op 
democratische wijze tot stand dient te homes. Eon vrijstaatsraad 
zal worden samengesteld uit departementen. E4n van doze departeme 
ten, het Volksdepartement voor Sabotage en van Macht en Geweld za 
worden opgeheven zodra de "kaboutermaatschappij" de oude maatscha 
pij heeft overgenomen, Van DUYN woes er verder op, dat er in zijn 
"kaoutermaatschappiiE geen plants zal zijn voor een leger. Golan 
deze maatschappij nog niet verwezenlijkt is, rapdde hij de aanwez 
gen aan om dominee to warden van de Universal Live Church, omdat 
dominoes niet in dienst hooves® Voorts keerde Van DU Y' zich nogal 
tegen de band over hand toenemende vervuiling. 

Na afloop van de toespraak bestond er gelegenheid tot het st 
en van vragen. De meeste vragen hadden gees serieus karakter, te: 

wijl Van DUIN de enkele vragenstellers, die dieper op het door hei 
behandelde onderwerp ingjngen, het antwoord meestal schuldig blee: 

200 A 
doc. rhcil 970 
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VERT' ING no co --- 
no, 39309 	 .r; 

Datu r,„ 	1 3 NOV137 

Verslog van eon gesprek met disoussie in "broodje oultuur" 

OD de Teohnische Hogeechool Twente op maandag 2 november 1970 va. 

1230 tot 13.30 uur. 

Belongstellingt plm. 250 nereon  

Onderwerp: Alternatieve behoeftebevrediging. 

Spreker; "Opper" 	 // 	/ -kabouter Roel van DUYN. •(7))1" 

Het eersto half uur van de bijeenkomst vulde spreker met 

uitlatingen over alternatieve behoeftabevrediging, zoals de ka-

boutere dit graag zouden willen. Geboekstaafd door onderzoskinge 

van de Franse geleerde Cousteau baseerde hij zijn verhaal over 

bijvoorbeeld het feit, dot de laatste tiebtallen jaren de helft 

van de levende wezens in de ooeanen zijn verdwenen. Oak de onder 

werpen zoals luchtvervuiling en geboortebeperking kwamen aan de 

orde. 

Benzineauto's en hoogovena waren natuurlijk uit den boze. 

Volgens Van Duijn was de Oostzee reeds ergerlijk vervuild en was 

de !cordzee binnen ofzienbare tijd aan de beurt. Voorts hoalde h 

enkele theorieWo aan, die, zoals uit de disoussie block, slob ze 

enigszins tegenspraken. Hij gaf hier clan eon kort, some contwi3Oke 

antwoord op, waarna hij vervolgde met: "en verder  eee-xe<eeeeeee,, 
Zo trok hij bijvoorbeeld de volgende vergelijkingi "Wanneer 

or twee opvattingen of meningen zijn, waarvan de ene het tegen-

gestelde is van de andere en de ene mening ophoudt to bestaan, d 

is do andere mening oak gedoodverfd, want wanneer de kikkers uit 

sterven, don is het nob met de ooievaore gedaan". 

Herder word, er nog even gediscussieerd over het begTipg 

'autoritait", Uiteindelijk kwarn uit de bus, dat overal waar eon 

beslissing ward genomen on lets aan eon ander op to leggn van 

autoritair s-orake is, Bijvoorbeeldg sb or in 1942 eon man sou 

zijn geweest bij Hitler net een revolver, dan bon hij twee dingo 

cloen Hitler dead schieten of mist, 



Verbindingi 

No 16870 RJ. 

• ) • e • 

4 -0, 

6 APR, 1970 
jIiJ 

Betreft: "Oranje VrAjetaat en de luc 	 - • zo, 

Op zaterdag 11 april 1970 word 
bij proklamatie van de Oranje Vrijstaat Utrecht tot kabouter- 
stad omgetoverd. In enkele plaatselijke dagbladen werd aan-
gekondigd, dat dit heugelijke gebeuren op genoemdo datum to 
11.00 uur zou pleats vinden; start vanaf het jeugdoentrum "De 
Kargadoor", Oudegracht 36. 

De weergoden waren niet op de hand van de kaboutere, 
want on 11.00 uur stortregende het die zaterdagmorgen. Bang on 
nat to worden bleven de kaboutere den ook in hun hol. On 11.30 
uur waagde men het or op, ofschoon hat teen nog niat helemaal 
droog wae. Ongeveer 50 vreemd uitgedoste jongens en meisjee, 
in leeftijd vari'erend van 15 tot 25 jaar, trokken daarna in 
optocht via de Oudegracht naar de Stadhuisbrug, voorafgegaan 
door een jongeman met een bakfiets, waarop zich buesen verf, 
kwasten, stencils e.d. bevonden. De stoet werd begeleid door 
eon viji4tal persfotografen en enkele 15.ournalisten, die op dit 
uur van de dag blijkbaar niets beters en nuttigers te doen hid-
den. Bij de Stadhuiebrug aangekomen begonnen enkele jongens en 
meisjes op het wegdek net verf to kladderen. Andereni verspred-
den stencils van de "Oranje Vrijstaat" aan voorbijgangers. Op 
doze stencils kon men lezen, dat or "een boom op de Stadhuis-
brug" word geverfd. Met de baste wil van de wereld kon geen 
starveling in het gekladder op het wegdek een boom ontdekken 
en bekijke oogstte doze moderne vorm van cultuuruiting dan ook 
nauwelijks. Het verkeer word op sommige momenten danig gehin-
derd, want de ververs stoorden zich aan niets en niemand. Toen 
de "-boom" klaar was word door de kabouters een schuchtere po-
girg  ondernomen tot een rondedans en net het zingen van het 
lied "De uil eat in de olmen" was de plechtigheid ten einde. 
Utrecht was officieel tot kabouterstad uitgeroepen. Men vond 
het mint de moeite waard on daarna de rommel op to ruimen® Lege 
en half voile verfblikken bleven op de weg achter. Het toegangs-
hek van het gemeentehuis was gedeeltelijk oranje geverfd on de 
etadnuisstoep was net verf besmeurd. Letterlijk lie-ten doze ka-
bouters net hun departementen van reiniging (?) en van dienst-
verloning (?) de problemen voor de organisatoren van de actie 
"Houdt Uw stad schoon" op straat achter. 

Vervolgens trokken de haizen in gesloton gelederen 
via de Oudegracht, de Bakkerstraat en de Lange Elizabethstraat 
naar het Vredenburg. In de Lange Elizabethstraat bleven de 
dienstverleners middan op de rijweg lopen, het autoverkeer on 
de wielrijders daarmede de weg versperremd. Door een en ender 
haalden zij zich de woede van het publiek op de hale on scheld-
woorden vlogen over on weer. Op het trottoir van het Vreden-
burg, tegenover C & A verzamelden zij zich. Aldear begonnen zij 
hun actie tegen de luchtvervuiling. Zij bonden daarbij een 
vlieseldne-lapje voor hun mond, terwijl zij van doze mondlapjea 
aan het oubliek uitdeelden, Op hun bakfiets plaatsten zij een 
paal net een bord, waarop eon doodskop was getekend net Het 
opschrift "gifgas". Op geparkeerde auto's en bromfietsen plak-
ten zij kleine papiertjes net de woorden: "Luchtvervuiler, je 
graaft je eigen graf". Ook bier werden stencils van de Oranje 
Vrijstaat can het publiek uitgedeeld. Behalve de pore was er 
van de zijde van het publiek weinig belangstelling voor doze 

doc. 	'De halzen' 1n Utrecht, 16 aprii 1.970 



ACD/ 41.114 

Datum : 2 8 VOL 1970 

AIN: Hoofd 

No:: 69728 	 DATUM: 27 januari 1970 

datum bericht: 24 januari 190 

in do. 

Rijkamaiversitoit to Gent (B) 

Op 27 januari 1970 to 20.00 uur, sal Roel van DUYN, g 

teraadalid (voor prove) van de „.:,wort s Masterdom een spreek-

bourt vorvullen to Gent (13). an en ander zal plootsvinden in 

Auditorivg C van de Riftsunivereiteit, Hlandijnberg, to Gent® 

Het onderwerp waarover van DIM sal spreken bereft het: " PIN 

gresaief gemeentobeleid". Van DUYN koot nAar Gent op uitnedi4 

van del " Radikaal ,a.aocratisoho Studenten". 

D studentenorgaaisatie die van DUYN haeft uitgenodigd be 

staat voornamelijk uit sogenaomdos "Radioalme, die voor het 

raudeal afkomatig sija uit lgisohe oonfoseionel, politieke 

groeparingen. 

'9141 



AN het Hoofd van de Hinnenl.Veiligheidsdi4 
to 
le-Gravenhag e. 

Leeuwarden, 10 juni 1970. 

/  V01.4 I Onderwerp: anti-autoritair congres 
te Appelscha. 

i; I •jii:.!..! 

Op 16- en 17 mei j.l is to Appelscha, gemeente Ooststellingwerf, op 
het terrein van de "Stichting tot Vrijheidsbezinning" een anti-autor: 
tair congres gehouden. 

In verband met de zeer verbreidde propaganda voor dit congres is doz. 
meeting bezocht door pun. 500 personen (meest jongeren) uit allerlei 
groeperingen uit ens land, alemede enkele Belgen en Duitsers. 

Ale epreker trad op: 
he 

kabouter raadslid Roel van MIN. 

Onderwerpen van bespreking en discussie waren: 
buiten parlementaire acties; de communes; de associaties; de crches 
de oranje vrijotaat; het etudentenverzet en de dolls mina's. 

r 	 _ - 

L 
het geheel had een rustig verloop. 

e I n d e. 

F 

doc, 	'Met geheel had een rustig vertoop' 



Nr. 1014-1974 
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5 april 1974 

   
Onderwerp: 

Aktie in Bijenkorf 

Op donderdag 4 april 1974 is een demonstratieve bij 
eenkomst gehouden in het winkelmagazijn "De Bijenkoff" to Amsterda 

Doel van deze bijeenkomst' was het ageren tegen de 
plannen van "De Bijenkorf" tot het bouwen van een parkeergarsge. 

De organisatie was in harden van een tiental aktie-
buurtgroepen onder de naam "Amsterdam Autovrij". 

Door middel van pamfletten was deze aktie aangekond 
waarbij ale spreker zou 	optreden 	 Roel va 
Duyn, 

Te ongeveer. 20®- uur verschenen ongeveer tachtig jo 
geren in het bezit van spandoeken met leuzen, borden en kartonnen 
zen, eveneens van leuzen voorzien, in het magazijn "De Bijenkorf". 

Alle leuzen hadden betrekking op het vrijmaken van 
Amsterdam van auto's. 

De jongelui begavan zich naar de le verdieping van 
"De Bijenkoff", stapelden daar de kartonnen dozen op eJkaar en vor 
een kring met in hun midden hun woordvoerder, het gemeenteraadslid 
van de kabouterpartij. 

In een korte inleiding stelde 	de aanwezigen 
het doel van de bijeenkomst op de hoogte, namelijk het steeds onle 
baarder warden van de binnenstad hoofdzakelijk veroorzaakt door de 
vele auto's. 

On het stand 
punt van de directie van "De Bijenkorf" te vernemen nodigde 
de directeur van "De Bijenkorf" 	 uit, in dis 
cussie te treden. Deze gaf aan de uitnodiging Been gehoor waarna o. 
der grote hilariteit iemand zich als 	 aandiende en in 
discussie ging met 	. In de pseudo 	 ward herkend 

Van D U Y N, Roelof Hugo Gerrit 	(bekend). 

geboren 20 januari 1943. 	 //).;: / W3 
Hetzelfde herhaalde zich toen 	wethouder 

uitnodigde aan de discussie deel te nemen. Ook de plaats van 
wethouder 	 word ingenomen door Van Duyn® 

Kernpunt van de discussie was van de Bijenkorf gee 
autokorf te maken. 

Het geheel had een,ordelijk verloop,en te ongeveer 
21.15 uur waren alle aktievoerendeniliTegrbaten het winkelbedrijf. 
Einde. 
Nr 13 

C-Y-5 



VAN D U I J  N 	Roeland Hugo Gerrit, geboren te 's-Gravenhage 
0 ja 2nuari 1943, ionende Karthuizerstraat 14 huffs te Amsterdam, (bekend 
Oranje Vrijstaat. 

Van Duijn, noemde de woningnood vooral een sociaal 
probleem van de laagst betaalden. Hij kondigde voorts aan dat door do 
Oranje Vrijstaat een vakbond zal worden opgericht en dat daartoe op 
zondag 10 mei a.s. to 16.00 uur een vergadering is belegd in de Pieters 
poort (Kabouterstadhuis). 

Net geheel had een ordelijk verloo.p® 

doc,. 4-xtv 'Het geheel had een orf? iJ.j1i verk 



1:^r.• 41e-2-1970 	 ;67e-117■2 

Onderwerp: 
VoksuriverEjteit veer 
sabotage etc. 

'" 
Cio Iti$' 5", 

Op. done 	 1^'7-  heef 	B 30K, OE 
trum, rieue Herengracht 29, te Amsterdam, een bijeenkomst pleats 
vomlen van de "Volksuniversiteit voor sabotage en pseudo-erotiek". 

A.anwezig waren ongeveer 80 perscnen, wnaronder: • 

'an 	Roelof Hugo Gerrit, Eeb. te Den Haag, 20-1-1943 

De avond stond in het teken van de opening van het 
eerste biologisch dynamische-voedseldenot in de Tichelstraat 55 te 
Amsterdam. Ira 	 hoofdingenieur-directeur van het Staats1 
beheer in Zuid-Holland en Zeeland tevens bestuurslid van de tichtf 
Kwaliteitsonderzoek, gevestigd te Zeist hield een verhandeling oven 
mens en de plant en discussieerde daarna met de aanwezigen over de 
mogelijkheid van een radicale ommekeer van de landbouw. 

	

Te ongeveer 21.30 uur nam     het woord< 
kondigde aan dat in "Tichelhaven", gevestigd Tichelstraat 55, te Az 
sterdam, het eerste voedseldepot gevestigd zou worden® Van daar uii 
wordt een "bakfietshuisaanhuisbezorgdienst" georganiseerd, zodat d( 
klanten onbespoten groenten en fruit aan de oranje bakfiets kunnen 
kopen. Ook het inrichten van biologisch-dynanische eethuisjes kwam 
ter sPrake- 	 I9c1)-119,gte a5X1  

el 	

hOW_Mpurl 
le op het voeds 	daciat  	aan lies stick 	een alternat: 
keuringsdienst voor waren. Over deze zaken werd de gehele avond ge( 
cussieerd, waarna to ongeveer 23.- uur het einde kwam. 

Uitgereikt werd het informatie-bulletin van de Ora] 
vrijstaat, waarvan eenexumplaar is bijgevoegd benevens nog enig in-
formatie-materiaal van de Stichting Kwaliteitsonderzoek® 
Einde. 



ai eenkomst "Amsterdam-Kabouterstad". Bereft 

Op vrijdag 13 februari waren in een der zalen van "AXHNATON" 
pima 200 mensen bijeen cm te luisteren naar de woorden van 
Roel van DUIN (bek.) en zijn "ministers". Onder de aanwezigen 
beyond zich een aantal BBK-leden en een groot contingent (meer 
dan de heift) oudere arbeiders. De rest bestond uit studenten. 
Bij de aanvang werd medegedeeld, dat de "Oranje Vrijstaat" niet 
over een eigen ruimte beschikt, en dat de gastvrijheid die men 
an nog in "AKHNATON" geniet, ten einde loopt. Om te weten waar 
de eventuele (niet zeker was nog of die zou doorgaan) volgende 
bijeenkomst zal plaatsvinden, dient men de FJG te bellen. Het 
is namelijk mogelijk dat de FJG ruimte ter beschikking wil stel-
len. 

In de loop van de avond kwamen de verschillende "ministers" van 
"Amsterdam-Kabouterstad" aan het woord® Zij gaven een overzicht 
van de aktiviteiten van hun eigen departementen: "landbouN" bijv. 
legt zich toe op het aan de markt brengen van onbespoten groenten 
en fruit. De "minister van sabotage" vertelde dat zijn departement 
gastvrijheid geniet bij de Bond van Dienstweigeraars. 

Een stemming onder alle aanwezigen woes uit, dat men geporteerd 
was voor het deelnemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen onder de 
aaam: "Amsterdam-Kabouterstad"® Op de kandidatenlijst van deze 
artij zal Roel van DUIN bovenaan staan. Het word nl.van belang 

geacht dat Van DUIN - die thans reeds in de Raad zitting heeft 
zijn rol voortzet van "apion voor de alternatieve staat". In de 
Amsterdamse Gemeenteraad hoort Van DUIN dingen die zgn. "geheim" 
zijn en die hij meent naar buiten te moeten brengen. 

Ale een van de doeleinden van "Amsterdam-Kabouterstad" werd ge-
noemd het weren van she verkeer uit de binnenstad. Men wilde dit 
doen zo gauw het mooi weer is® Men denkt de aktie een dag to kun-
nen volhouden® 

do c. 4-xvi 00106043 op kandidatenlijst Amsterdam Kabouterstad, 3  Inaart 1970 



Bijicyerh): 

- - 	' 

2 .9 APR,Q; 

Zo nodig  an•ricre mbriceriNt avagevec. 
Dtstr.: 

Afschr.: 

f"—  

Betmft: Orenbare scholinasavond.  seorsaniseerd door 	 on 

20 april 1970 in De Bra,kke Grond te Atordam. 

Er waren 75 A -90 _belangstellenden in de zaal die in feitc berek2:11J 
50 personen. 
Tijdens de scholing die evenals de vorige keren ender leidinE  sod n? 

Nico SCHREVEL (18-9-1933) ward de vraas sestld 'at ne.3tnncnn',: van 
KEN is ten aanzien van Roel van DU:11,7N en rii. Oranje Vr..;-jsta;,lt, 
SCHREVEL antwoordde met7777777nnrrn. 
is® Met zijn ludieke optred,-tn speelt hij de 	tie :a do  

zou tech beter moeten weten. Onder Van DUIC:iPs 	1:evinden 
getwijfold echt Drogressieve eaementen. Toon eon vraens bCJ.Jer :liet 
blijken het niet met SCHREVE7','s veroordeling van Van DJIPT err 	o 

herhaalde deze echter nadrvkl:.elijk dat Van DDIJN eon 	  
fiEuur"  is 

r-1•11,3._ 	 .L 	• 



• , 

' "-•• 	1 	; 0\ \ 

1  0 r 

Ni.: 
I) Zo nodig ander< obrk,rino 

Distr.:  

Akthr, BO: 
• 

Betreft: 	Kaboteractie to Amsterdam. 

In het kader van de gemeenteraadsverkezingen, 
zullen plaatsvinden hebben de kabcuters hun c,7nat -faal 1;,J.rea vt 
do verkiezin7skampazne gevestigd bij de Atherif2un) 
(Polak) aan het aaui. to Amsterdab. 

In het souterrDin lagen vele pa!tifletten, pol3ters, verkibz-inEsbilet7 
op hun 'olakbeu:ct to ':iabhten. Onder de verzam:-.1de fuenigu 
zich oaVnoel van D'JYN 

200 A 03 

doe. 4-xvm Kabouteriectuur bij Athenaeum Boekhandel, 10 jun11970 



raaa vragen bij de wijkbet. of 7areniin,-Ten :ear wat to ecen :2::- 
con Tr,en zloty waar mcest 	 de tweeds kamer. 

Inmiddels arriveo-rde in de varg.-,dering: 
2 	 (bekenz 

Gepland was ook 700f doo avond eon verstoring van het 
stuk uVrijdag" van Hugo Claui7., iolk toneelstuk zou -:order epgevceri in 
ac 2tadfiseouwburg. 	 doeldo made dat de a,..:-.tie=oe'es "2oz:sa2',  
.die avona nioto nad Gnac2n2:313 CI clat de :;L:tie wae uitgesteld in 
'oond met tekort aan tijd en voorl-.ereidin. 

Hierna 102% 	. net woord en las een veriarinz 7C31' 
door de dertien aanweziga 	 Van daze verklarinz 

  t 	in 	al 	onderte 	s 	omd 	eongroepe achr 	za, 	ar 	:  
	  On de ',D,j.tser 	2 bommates aan het afsteken 7:32-en 

aarbij 
 

	

31 dizeussie waren 	 ;la , over het le- 

	

T.IILen zit viol -u-j.•I 	13a6 =,:den 
4wam (2- 	 (;.r: der open gevallen ,olaatzen zelz tazz 

f_nnemen. T02-[C 	32331 of veer hall te veal tijd in zittan in 
fl,znetie as .-,:emeenteraadslid en waa men in dit•collage te lanz 
met eon bepaLd onderv;er. 

nam ean 	 Let woo 	en vertelde hee ve:ha 
ever ao geb,eu.rtenissen in hat fl:eo-jle 7.-arh'' in de G.S„:1.. 	Cch deze 

enzoting word verstoera door hot :2:oe,en rot la tjes er 
ait verhaal demstreerae 331 	 , die eon zee-2 
riak droeg, hoe mon 	erkale oganblikken en op can zee,r :en- 

manier in trans cc:: lIlian de zo-,:enoende "K1o3". ann =est hea_ 
df_ep adom halen en de lucht 	 ontsnapzoen tussen de tz,ndet 
zodaz 

 
eon ciosend gelufa ta neren viel 1;22 moest men viftien hear 

	

on goad in ;Lcar.2 	 :evons moest 2-el in ea-r zr-a-te 
2ng ac.n stn, olkanders }:and-::: vasthoudo.:: en de 1,:rinz nfet 

On4oveer 25 kabouters cn do c:anviezie Ameril,:arer yore:: 
'4ring en men begon deze 031=10ler 	 Na afloop had zeer 
onkole %abouter eon "Kick" 3131ii.jl do :,,marikanen vreemd met de ozen 
1-,r.ferden. 

Hot volgonda p'..,nt va-n c',.: 3.0326  was de aktie -2-316-3e-e3131 
d eelde mede dal .f ;:( . :e-. ac panden van de A=C 13nh e7 

4oeLzoude 	ordan 2 	T: 	
. 

2:6y1d-i,l;de eon alctie aan ,70,c-L2117 
do 2andon van de A:,-,ao b.-,--,  ,-.1:::: an 3ildordijkstraet. S2andce*,:e7, el: 

•311 	onden al klaar cc: alda:r t,,-3 -;ord,on ifebi'.-(t. Vier kabo- s 
-:?,.- 	de .panon binren, aldu,:, 	via '31 oa_Lcons, zoaa, ,..... 

,   
T. 
330 2 	-.3,2100 deuren „:':31,D1-'ccc31 531:2-32 ze worden. -..e 7,-).:__ -,7—, 

r!.et zoals altijd L'o3':2'.; ,:,:::: 2:: l';. 	vertallen dat en ve=lefn- 
--,-.-:n ziZr vaebraot 	 voeL de k331318 3 ,e  
,,7-;,  m020n dear or in cm u .-,;.,1_:::7. 	wa.- kin-lore:: wo:::en die do:--,r 7..,..._ 

i,J.von ',:akkQr zouden worLn ,: 	.,-.;,; ,-,,-,- dat ---- do 
 

ziof, krigt :',.:',1- 1,3 ;:,1 ...,,2o, 
TQ O2z-trces-i 22 	,..... :—..,7_1 .-3,•::: veer,ijtal ka.:31:,-, 

-,-;. 	,c1:-.,;:ccrl !„n de Bf_:,,:':-.::, :IC c:20123303123 21itsz-r 
x...= 313 Cc :1 -:n„ vi;: 	, -- . -- 	- ,-0,-- .,-- -— 	Ca '-- 

. 	. 	 • 	• _ 
::.:a143:erc', en <;.(,) 	 vol'ocon 	1:,o1f7le 1, 

'02.43 	 beschildeen :2-32- 
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n2:23QT-an:0 cn 	 v,ij warden doer 
or,tzot on 	 ten tonela, die di- 

Tggli w“'2 1)14--“taan door 	 aktie ward teen 

died, Biridt- 

C—V 
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VEILIGHEIDSDIENST  

VAN HET 
KONINKLIJK HUIS Datum 	2 	JAN, 1971 

Uw brief van 

AAN het !inisterie van Binnenlandse Zaken, 

President Kennedylaan 25 

Is—GRAVENHAGE.—  

Uw kenmerk Ons kenmerk 

2603 * 71 

PALE'S SOESTDIJK 	28 januari 1971 
tel. 02154-2841 

eem 

onderwerp: Verspreid pamflet. 

Hierbij doe ik UHoogEdelgestrenge toekomen eon pamflet 

van de "Kabouters", dat verspreid werd door Roel van Duin op de 

ontvangst, die door H.M. de Koningin werd gehouden in het Paleis 

op de Dam te Amsterdam op 21 januari j.1., waarbij van Duin in 

zijn functie ale raadslid aanwezig was®  

Het Hoofd van de Veiligheidsdienst/ 
van het Koninklijk Huis, 

doc. 4-xx Veiligheictsdienst van het Koninklijk Huis observeert Kabouter, 28 januari 1971 





ie ak,:,:n voor C) CC 

Ireif.egedeOld -:;er,:', dat de DO h'''t .:::-.tt -ig etalni,,C61 in 
do Oranja Vrijstaat een te::enarde heeft van I. 5,- per 585/1C,OCe 

In vier winkels nerd t .do DO alo 'ettiE betaalni6-cl'el c,!accep- 
t,erd, - te -;:eten: 	. 1fth Din eon, f..stn:A1snoli.snsteeg 12, -[-:rekie, 
?_unstraat 51, be  .:01 or Hel: 	Consoles, 3gelanticrsstr,aat 224 en 
de fi-nrf,a SC1fGO7',YJ on loot okin, nunPert bekend. 

Opaericht zal warden eon alternations blodibioldus 
naar r=emakkelijke kieding vervaardigd Co verbocht zal word_en. 

Het departenent voor F.:abotae tegen macht on r:e"Jeld 
deed nededelin4,-1.  van de op ':.locnE.=da 11 naart genouden ai,:tie in 
de Juliana van Stolhergkazerne to Anercfoort. Vernced werd c'.at de 
zaak verraden vas on,.iat het it:E.heel 'so nooi verliep en de nareohaus-
see so vriendeli-jk was. 

In verband met net verraad in do bal-i'ietsnffail-e 
Of gevraagd of de, EVDers in_de_zaal_ op v[loon stal--.1. Tn de ci3p-,70 

ken hi erov er wa-V-6- d-  4 	.f.e ft C--:-.1= r--6- 6.-gd--E-e-,il ee,-;: 
opzichte van de Oranje Vrijstaat. 

h-,,,ld n0;73: CC)) betoo • 
over het net of niet anarchist zijn van VanDUIjN. 

gaf een uiteensettir over de 
black Panthers en een vernandeling over het at of filet toelatcn van 
	 Zij niep op tot steun aan dc op sater6ag 14 maart 

970 is houden de,monstrtie van "Do Vrijheidssehool". 

Door hot departement van nilieuverontreAniginj is 
een adhesie-telegram gestuurd naar Ge Thant 1.v.m. het bijnrocpan 
van een - conzrcs over milieuverontreiniging in 1972 in :tockbolm. 
Einde. 



Wr. 51-1-2-1971 	 1Coruari _7 'I 

Onderwerp: 

Vergaderin kabouters  
in Utrecht. 

Op zaterdag 13 februari 1971, heef-Oin het"Centrum 't 
a-evestlgd Stationsstraat 4, te Utrecht, een bijeenkomst plaatsgevond 
van versohillende kabouters '71_t Nederland, i.v.m. de komende tweode 
merverkiezingen. Aanwezig waren ongeveer 20 personen, waaronder: 

Van DUIJE Roelof H.G. 	 geb. 20-1-1943 
Het onderwerp van de bijeelomst bestond hoofzakelijk ut 

het samenstellen van een lijst van kandidaten voor de komende verki( 
van leden voor de tweede kam6r, 

Er werd een tijdelijke lijst samengesteld waarop zowel 
nen als vrouwen voorkwamen. lien vond dit belangrijk doar vrouwen so: 

invloed hebben d n mannen. 

Van DUlJN kwam met het voorstel ow een carnpagne te gay n 
ren met poard en wager lows de verschillende kaboutersteden. 



De afdeling Utrecht van Oranje Vrijetaa% blijkt op dit moment f,550- 
in kas to hebben 
Het grootste dsel van de vergadering word beeteed aan het zooken naar 
geschikte candidaten ,m7c de op 28 april aanstaande to houden tweeds 
kamer verkiezingen, 
Men moot 30 mensen year deze lijat marl te vinden, oaar het 7drobleem is 
dat de meeste kabouters etch niet "capabel genoeg achten" veer doze 
task. Naast de serieuze candidaten die boven aan de lijet komen to 
staan vult men de lijat verder aan met mensen die hopen nooit gzekozen 
te,yorden,  
Roel van ITIV stelde voor de zoveelste keer niet in de tweeds kamer to 
willen zitten. Andere kabouters brachten daar togon in dat "Roel van 
DUTN" a.h.w can synoniem is voor het begrip 'kabouters" en uit dat 
oogpunt gezien dient zijn naam in ceder geval ale symbolleche trek- 
pleister op de lijst to wordon vermelth 

hoeverre doze opmerking door Roel self is voorgekauwd is aoeilijk te 
zeggen, maar can fait blijft dat Roel van DUYN noif niet helemaal onge- 
fl.egen staat 	eon eventuele 2e-kamerzetL 

kan net he ides on de mensen die zich voor de lijst beschik- 
baar hebben gesteld een rondreis to laten maken langs elle kabouterste-
den in Nederland, teneinde betere contacten to leggen net plaatselijke 
kabouters en aldus een achterban to kweken. 
Tot de serieuze candidaten van de lijat kunnen warden gerekand2 

Voorta etolde het echtpaar 	,als altornatief vcoz de verloren bij- 
eenkomet van die middag, bun waning beechikbaar voor een door kabouter-
lijettrekkers to houden werkweekend op 20 en 21 februari aanstaanda. 
De lijst met tweed* kamercandidaten 	so word besloten wordt voorlo- 
pig tot een week veer de verkiezingen gehein gehouden on enerzijde het 
verrassingseffect te vergroten en anderzijds on eventuele negatieve 
persberiohten te voorkonen. 
Verder weird nog gesproken over do niet aanweeige 	 uit Limburg 
(ngo) en 	 die men op socials gronden net geschikt 
aohtte voor enig vertegenwoordigend work. 
Oranje Vrijstaat zoekt verder mensen die wonen in de agglomeratie van 
het Rijnmondgebied. 

GEZIEN 



Nr. 41-tt-2-70 

Onderwero: 
VolksverE,-adering van de 
Oranje Vrijstaat oP 
30 juli 1970. 

 .  ,- 	, . ..... De VolksverFader_n 
Vrijstaat, gehouden op donderdag 30 juli 1970, heeft olaat: 

? iot_,oygevonden in het gebouw van de B.B.K.., gevestigd Nieuwe 
,Herengracht 19 te Amsterdam. Te ongeveer 20.30 uur, waren 

;')1°/ 
LL CD 

Roelof' Hugo Gerrit, van 20.1.43 bekend /PC 

t 	I , 

   

    

Van Duijn, pas terug van vacantie, wa 
sindsvele weken weer aanwezig op de Volksvergadering. 

=1=7- 

_ 
, ;ongeveer 35 personen aanwezig, waaronder: 



I Datum : 

F
$ _ 

1 3 DEC. i71 

7c 

u.1toovo 	Roci voc DLIJT 
on 

17,d..7.aa-r,fl: 1. 

'Thilicht to ovorvicde nov 	U hiorbij (con toohoon con 
co-iic, van ron 	 ait do7io=r. 	 Couraut" van 

,o 
7.-Jijons hot rootclde in dt a-rtkr1 roveASRoel von DUIJN on 1 

. , 	_ .O,on niouw laladje cit. - titolO "De Panickzaaier _ 
Volr-oT.s .--onoemd 	 Yordt or cc 	voor72-ina van hot corote 
nu=c -  ao.ndreht ,--- ocor':.on con hot uite,:rivallen van do 1;o'couter-
ol:crin. 

Voor hot ovoriro cooc 1U.,: U veryijzon noar (.c 

Amstordam, U dccomber 7977. 

coo. 



cussiebijeenkomst over het theme He ,4instsysteem", geor-
„„aniseerd door het HT,K., op maandag 26 februari 1973, in he 
politiek cafd "De Geus”, Kleine Houtstraat 40 te Haarlem. 

Spreker is Reel van DUIJN, Onderwerp "Oude en nieuwe leef-
vormen". 

Sprekend alsof hij in een droomwereld leeft, "wauwelt" van 
DUIJN zonder meer een eind weg:;: zonder het feitelijke onder-
werp te benaderen. Nadat hij ongeveer vijfentwintig minuten 
gesproken heeft, vraagt een vrouw uit de zaal:"Roel, wanneer 
begin je nou aan je eigenlijke onderwerp ?"® Rod kijkt iet-
wat wezenloos en zegt het niet to begrijpen. De vrouw: "Je 
zou tech spreken over oude en nieuwe leefvormen en dear hoor 
ik maar niets van". 

Van DUIJN begint net te stellen, dat nadenken over een beteri 
wereld een utopie is en laat dan verder heron, dat utopis-
tisch denken nodig is om tot een positief antwoord te komen. 
Verder weet spr6  te vertellen dat in grote lijnen de situa-
tie zo is in de wereld, dat we in het noorden te doen hebben 
met leefvervuiling en in het zuiden net honger ®  
De stilzwijgende politiek van de grate mogendheden is: "Laat 
ze maar verhongeren dear in het zuiden". Vergroting van de 
verhongering wordt veroorzaakt door uitvoer van wapens near 
die landen en import van grondstoffen uit die landen. 

Milieuverontreiniging is niet nodig els we maar knappe kop-
pen hadden ®  Er zijn wel een pear nrogressieve studenten, die 
bier en dear op een technische hogeschool of tniversiteit in 
het geheim dear wet aan proberen te doen, maar de wetenschapE 
beoefening staat in dienst van de grote ondernemingen en dezE 
bepalen het wetenschappelijk beleid. Dat is het geval in de 
kapitelistische- en in de totalitaire samenleving. Zij die 
een titel behaalden zijn in dienst van de groten. De macht 
die de groten hebben is niet door verkiezingen to breken. 
Wij zijn kinderen van de technocratic en onze vader is de 
technegigant. Een monsterachtige roue. Zijn hoofd is een com-
puter, zijn buik de landbouwmachines en zijn voeten zijn de 
autowegen. 
Wij buiten de natuur uit middels de technologie ®  We knippen 
het "electrisch" meter aan alsof het niets is en honger of 
niet, er wordt geconsumeerd zonder dat men zich dat bewust is 
We lijden aan een soort krankzinnigheid. Voortdurend oorlog-
yeomen tegen de natuur is de meest doodgewone zaak van de 
wereld. 
Alleen door een soort van wedergeboorte kun je daaraan ont-
komen. 
Spr. heeft de laatste tijd dear veel over nagedacht. Hij is 
tot de conclusie gekomen dat Jesus wel degelijk gelijk heeft 
ale Rij zegt, dat de mens het Koninkrijk der Hemelen moet 
trachten te verwerven, 
Spreker ziet is oplossing in _et aanwenden van zonne-energie 
en molens voor het verkrijgen van wind voor energie, Students 
zoeken daarnaar, seen flats near ieder mens een huis, dat 
host minder geld en minder grond (22?), De muren dienen 



1014-19Y4  

Onderwerp: 

Op donderda 	april 1974 is een demonstratieve bij 
eenkomst gehouden in het 	:lmagazijn "De Bijenkoff" te Amsterda 

Doel van deze bijeenkomst was .._Pt ageren teg,,n de 
nlannen van "De Bijenkorf" tot het bouwen van een narkeerEarcge. 

De ordanisatie was in handen van een tiental aktie-
buurt groepen order de naam "Amsterdam Autovrij". 

Door middel van pamfletten was doze aktie aangekond  
waarbij alc spreker zou 	ontredon: 	 noel va 

Te ongevecr 20.- uur verschenen en7eveer tachtig jo 
geren in het Posit van spandoeken met leuzen, borden en kartonnen 

eveneens van leuzen voorzien, in het magazijn "De ',ijenkorf". 

Aile leuzen hadden betrekkind op het vrijmaken van 
Amsterdam van auto's. 

De jongelui begavan zich naar de le verdieoing van 
"De Bijenkoff", stapelden daar de kartonnen dozen OD e]kaar en vor 
een kring met in hun midden hun woordvoerder, het gemeenteraadslid 
van de kabouterpartij. 

  

In een korte inleiding stelde 	de aanwezio 
et doel van de bijeenkoast on de hoogte, namelijk het steeds onlc.,  
baarder warden van de binnenstad hoofdzakelijk veroorzaakt door de 
vele auto's. 

On het stand 
punt van de directie van "De Bijenkorf" to vernemen nodiE7de 
de directeur van "De Bijenkorf" 	 uit, in dis 
cussie te treden. Deze gaf aan de uitnodiging Been gehoor waarna 
der grate hilariteit iemand zich als 	 aandiende en in 
discussie ging met 	. In de pseudo 	 word her trend 
Van D U Y D ,  Roelof Hugo Gerrit 	(bekend). 

  

„ 
geboren 20 januari 	

, 
1943. 	:L.,m_ 74,- 

Hetzelfde herhaalde zich toen 	wethouder 
uitnodigde aan de discussie deel te nemen. Ook de plants van 

wethouder 	 word ingenomen door Van Duyn. 

Kernpunt van de discussie was van de Bijenkorf gt,,,,,  
autokorf te maken. 	 -------- 

Het geheel had. een ordelijk verloop en to ongeveer 21.15 uur waren alle aktievor,renden weer buiten het winkelbedrijf. Einde. 
Nr.(1,13 
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VAN DUIJN 

TIEN VERSNELL' 
GEZIEN 	

Voigens geadresseerdc 
dat. 	pa r. 	nog t.k, aan 

door Jacques Fahrenfort 

AMSTERDAM, zaterdag 
DEL VAN DUIJN, u weet 
wel, die ex-kabouter en anar-
chist, die jarenlang de  inge- 

° wikkeldste ongein bedacht em 
politie en alias wat maar even 

op een autoriteit leek het bleed onder de 
nagels vandaan to zuigen, voor wie macht 
het toppunt van boosaardigheid en ver- 
wording was, die een gloeiende hekel had 
aan bestuur van mensen over mensen, die 
Reel van Duijn is nu wethouder van Am-
sterdam. „Ik behoor no tot de snort waar- 
aan ik altijd zo de pest heb gehad", zoo 
Vredeling zeggen. 

Maar dat is natuurlijk onzin. Met is heel wat 
antlers, als is als minister van Defensie alter-
gisch bent voor uniformen, dan dat je als anar-
chist wethouder wordi van een stad die op het 
randje van de chaos en anarchic balanceert. De 
den loopt met eer, Map tegen een paar levens-
grate frustraties op, de antler krijgt de droom-
functie die hem in staat stelt zijn (anarchisti-
ache) idcalen in werkeli,ikheid am to zetten. 

Negal een verschil. 
Nee, de zorgen die ik nth em Peel van Duijn 

mask hebben een veal diepere oorzaak. Hij 
heeft de auto met chauffeur die bij ZUri functie 
hoort geweigerd on heeft een fiats gevraagd. 
Flat is goad, Maar hij eiste een fiats met lien 
versnellingen en dat is niet good, sterker nos, 
bet is afsehuWelijk. Een fists met lien imrsnel-
Bingen, ik vdst niet eons dat cEe dinged beston - 
den. Het is in ',crier-  g,,-2051 ecr, Rolls Royce onder 
de fiefsen. 

tsar 

teen bet sleuteltje heeft, terwijl die fists 1201 
bane niet eons van hem, maar van de Ate' 
damse gerneenschap is? En Ms ik die fiefs ds 
Loch Pik, waarsehttwt Roel dan de politic? 

Schuiden 
Het zijn kwellende vragen en nu ik er no 

eons over nadenk, geloof ik ineens meta me* 
van dat mooie verhaal over zijn: wethouderaa 
lanis van pak weg f 80.00 in het jaar, Dear gas 
hij eerst zijn schulden van betalen, zegt hij 
Maar wie zijn die geldeisers? Zijn. moeder?. D 
kroegbaas? Of de een of andere stinkende, kepi. 
talistisehe bankinstelling? Moet hij zo nodig me 
s,emeensehapsgeld do zakken spekken van em 
van geld bulkende bankier? 

Vender zegt Roe) van nuijn: 	gaat van de' 
salads ook veel belasting'af, vrees ik." Moet ear 
man met een dergelijk inkomen zich beklaga 
over de hoge belastingen? 

0 ja, wat en dan nog overblijft van het Warts 
en waar Roel on zijn gezin geen raad mee we-

gaat in de partijkas. Maar hij zwijgt in axle 
talen over de hoogte van die afdracht. Reel zijn 
verhaal stinkt de pan nit en er valt islets in to 
beluisteren van de heilige nivelleringsgedachte, 
tvaar hij zo door was gegrepen voor hij aan de 
macht 

Van Stipthout 
Maar de grootste giilcr kwana doze week Van 

Van  Stipthout, direeteur van de Wiardi Beek-
man Stichting, bet wetensehappelijk bureau von 
de P.v.d.A. Van Stipthout toonde trots 
nieuwe geosteskind aan den volke. Het Via. 
rapport waanin het arbeiderselfbestuttr vtftirdt 
bs'Is)leit _tsar het Joegoslavische model. 

Het thema is bekend. De hoogste rnaciit in de 
oncierneroing aan de gekozen peraceael#a.a.d, 
wcaraan iefiereen verant'Woording achuldig 
Gelijke monnikcn gclljke kappen._0414 .44t& 
politieke pubjikatie die ,:ar,.;+ 

gen: 
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Datum:  4.  

CIRCU LA TIE 

Niet langer houden dan 	  dagen 

GEZIEN Volgens geadresseerde 
dat. 	par. 	nog t.k. aan 

Aantekeningen: 

Periodiek: MAC- 

M-0\\IY0 
vart 

weigert betaliug  
Kalkarheffing 

AMSTERDAM, 25 sept. — De 
kersverse wethouder van ge- 
meentebedrijven van Amster-
dam, Roel van Duijn, heeft ge-
weigerd om de zogenaamde Kal-
karheffing, waaruit de Neder-
landse bijdrage in de bouw van 
de snelle kweekreactor in het 
Westduitse plaatsje Kalkai wordt 
bekostigd, te betalere. 

Omdat de gemeente Amster-
dam de heffing niet, zoals in de 
rest van Nederland gebeurt, 
doorberekent aan de elektrici-
teitsverbruikers, maar het ver- 
schuldigde bedrag bekostigt uit 
de algemene middelert, heeft Van 
Duijn het door hem verschuldig-
de bedrag afgetrokken van zijn 
aanslag inkomstenbelasting. 

In een brief aan minister 
Lubbers heeft wethouder Van 
Duijn zijn bezwaren tegen de 
atoomreactor en de Nederland-
se deelneming hierin,..uiteenge- 
zet, wat hij trouwens ook al had 
gedaan toen hij nog geen wet-
houder was en participeerde in 
een van de actiegroepen tegen 
Kalkar. 

„Evenals alle Amsterdamse 
belastingbetalers wordt ik indi- 
rekt gedwongen tot medewer-
king aan dit levensgevaarlijke 
project. 1k kan niet anders dan 
me daartegen verzetten", aldus 
Van Duijn. 

„Anders dan ten tijde van zijn 
eerste brief is het nu zijn dage- 
Iijkse plicht de wet te onder- 
houden. De consequenties daar-
van heb ik in het algemeen aan- 
vaard, maar in de gevaren van 
Kalur hob ik me teveel ver-
diept den dat ik zonder een ge- 
voel van corruptie de Kalkarbe-
lasting kan betalen", schrijft de 
wethouder aan de minister. 
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Ondenxerp 

Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid mevr. Sargentini van 12 januari 
2007 intake een open brief van Roe! van Duijn aan de Burgemeester betreffende zijn 
ontvoering in 1970 in verband met uitreiking Koninklijke onderscheiding. 

Amsterdam, 23 februari 2007 

Aan de Gemeenteraad 

Het raadslid mevr. J. Sargentini heeft op 12 januari 2007, op grond van artikel 42 van 
het Reglement van Orde voor de Gemeenteraad, de volgende schriftelijke vragen tot 
het College van Burgemeester en Wethouders gericht: 

Op 12 december 2006 stuurde Roe! van Duijn, deelraadslid voor GroenLinks in 
Oud Zuid, voormalig raadslid en ex-wethouder, een open brief naar de burgemeester 
over de uitreiking van een koninklijk lintje aan de heer Kick Koster in 2004. De heer 
Van Duijn schrijft in zijn brief dat hij in 1970 ontvoerd is door de heer Koster en twee 
anderen. Zij hebben hem teen een nacht in Beigie vastgehouden. Van Duijn was 
destijds raadslid voor de Kabouterpartij. De heer Van Duijn heeft nooit geweten wie 
deze ontvoerder was, maar herkende de heer Koster onlangs op televisie. De 
ontvoering is ondertussen verjaard. 
De heer Koster stond bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen op de kandidatenlijst 
van Mokum Mobiel. 

De heer Van Duijn is van mening dat de heer Koster op grond van zijn daad niet in 
aanmerking dient te komen voor een Koninklijke onderscheiding en schrijft in zijn brief 
aan de burgemeester: 'U kunt zich waarschijnlijk voorstellen dat het mij kwetste teen 
ik, via internet, tot de ontdekking kwam dat degene die mij jaren nachtmerries 
bezorgd heeft een onderscheiding heeft ontvangen uit handen van de voorzitter van 
een raad, die terecht en met overtuiging pleit voor het tegengaan van geweld. lk stel 
u den ook voor de uitgereikte onderscheiding aan de beer Koster terug te nemen. Op 
grond van zijn aandeel in een daad van terreur, die alsnog aan het licht gekomen is.' 

Op grond van het vorenstaande heeft vragensteister, namens de fractie van 
GroenLinks, de volgende vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders 
gesteld. 



Is het Coll-ege bereid en in staat de wens van de hear Van Duijr, in te vAlligen en 
cia onderscheiding terug te nemen, of althans pubItekelljk afstand te unman van 
he set-voile onderscheiding? 

Antwoord: Neen. 
In de eerste pleats gaat het am can Koninklijke Onderscheiding en niet am een 
gemeentelijke onderscheiding — het College van Burgemeester en Wethouders is 
hiertoe niet bevoegd. 
Ten tweede, heeft voorafgaand can de uitreiking van deze Koninklijke 
Onderscheiding de daarvoor gebruikelijke controle in de algemene documentatie 
registers plaatsgevonden en dear kwam de hear Koster niet in voor. 
Of em achteraf, reden zou kunnen voor de bevoegde instanties zijn om de 
Koninklijke Onderscheiding in te trekken is vooralsnog niet gebleken. De hear 
Van Duijn heeft weliswaar aangifte gedaan, maar uit navraag bij de Regiopolitie 
Amsterdam-Amstelland is gebleken dat daarbij de naam van de heer Koster niet 
is genoemd. 

Burgemeester en Wethouders van Amsterdam, 

E. Gerritsen, secretaris 
	

M.J. Cohen, burgemeester 
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OCHTENDBESPREKING olp_y:-il_clag 14 ff.k.7uarl.  192 

Aanwezig: H.BVD 	PH,BVD - H.B 	H.D 	H.E 	H.TD 

Afwezig 

Bornaansla in Amsterdam 

H,B deelt mede, at dank zij onze informaties hedennacht cm 2.00 uur 
bomaanslag verhinderd is op het metrostation Bijlmermeer. Aangehoude 
werden drie rechts-extremistische figuren 
Intellectuele dader van deze aanslag is Lewin, wiens relatie met de 
Oostduitse inlichtingendienst in dit verband interessant is® 



ctiviteiten van 'e heer M LEWIN 

De poging cet een bomaanelag in de nacht van 13 op 14 februari 1975 

op een gedeelte van de metro-bouw in Amsterdam-Bijlmermeer leidde tot de 

arrestatie van o.m. 	 M. LEWIN 	 Het zou in de bedoe- 

ling van LEWIN c.s hebben gelegen de schuld van deze bomaanslag te wer-

nen op een aantal (linkse) organisaties die op 15 februari 1975 in Am-

sterdam demonstreerden tegen de bouw van de metro. 
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GEMT;E-FTEPOLITT7 AIvISTER 

AANTEKENEN 

Nm 2 0 2- 7  Amsterdam, 10 zna  

Yi 

Aan de Heer Ko Gemeente7 ex• 

Betreft: Uitwisseling antecedenten 
bij verhuizing. 

te 

BVD 

Hierbij deel ik U rnede dat op L. februari 1977 	is afgeschreven naar Uw 

gemeente/a 
	

aan het adres Veolemes 12 te Viagtwedde 

Na am 

Geboorteplaats 
	

Don liaaff' 

Geboortedaturri 	• 	20 jari -_ 

Beroep 

Echtgeno(o)t(e) van: 

Gewoond hebbende : 	 treat 

DE HOOFDCOMMISSARIS VAN POLITIE, 
narnens deze 

De Hoofdinspecteur van Politic, 

U 	N van,„ Poe1aM Hugo Gerrit 



b. 	/ 	d, 1) Zo nodig andere rubricering aangeven. 

[Distr.: 34 
Afschr.: 

In het Nieuwsblad van het Noorden van 5-2-80 was een artikel 
over noel van DUYN afgedrukt n.a.v, de bekendmakingen omtrent 
de troonswisseling op 30-4-80. 

Kortheidshalve wordt naar de inhoud van het bijgevoegde artikel 
verwezen. 

A 

datum 	1 4 FEB. 1980 

Co 

50 A 03 



S/DT 

S/Nr. 2 1 APR. 1  
..EIZE12.61,C=9221P15.5:Vagi 

: REE1,  

DOORLAATPOST 

Nr. 

Ondernomen acties 

naam/voorletters 

meisjesnaam 

datum/plaats geb. 

nat./geslacht 

beroep 

woonplaats 

reispapier 

visa 

: Menlo — Station 

332/82 
	

DTUS 100482 

:160446 te "engelo 

:Nederlandse 
	

Vtan/Vrouw 

:Vlagtwedde 

Ned® pp® 

:CSSR 290382 	doorreisvisum DDR 

reist van 	 W—Dld 

D. 
reist near 	 : Ned. 

/A/. P verblijfadres in Nederland : 

reden van de reis 

reisgezelschap 	: R.H.G. DUIJN, geb, 200143 to s—Gravenhage, man, Ned .pp. wor 

te Vlagtwedee, visa als boven, 

bijzonderheden 

7/6.0 /c09,3,W 

100A27 



1E1 E GEMEENI: 

iNLICHTiNGENDENST 

V  / 4— e2 nummer: 

datum : 14-1-isptembe-1 

betreft: Vertrek uit 	VT4r.747,71-,P 	 

Aan 	de hoer  HQQfdQpmmj.ssazis van_politi9 	 

i.a.a.: B.V.D. 

Hierbij bericht ik U dat onderstaande persoon op 	2Ljin 	982 
van 	 bevoild.h.g_ Yla_k:Keade 	is afgevoerd naar Uw dixtx±=t/gemeente 

naar het adres 	Haki.Qm1_1. 	  

Naem 	Duijn 
Voomamen : Roeland Hugo Gerrit van 

Geb.datum : 20 januart 1943 

Geb.plaata : Don Haag 

Beroep 	: 

Nationaliteit : nod. 

Woonplaata en adres: 

Veole Veeierweg 12 

     

     

1Dossler 

(Fats 

   

   

     

     

ci 

op 4-2-77 geknmen van Amsterdam. 

0A30 

turn AantekenIngon 	 Ev. 	Bron Bron-nr. 	C-nr. 

De Korpschef litio, V14g-twMde 

doc. s-xlv ,rchuizingrlalrAylasterdam,4,.. 



bouter te Amsterdam. 

De activiteiten9  paesend in het kaiser van de te houden Gemeen-
teraadsverkiezingen dodo 3-6-1970, van de Kaboutergroepering 
e Amsterdam, werden op de film vastgelegd 

Zeer waarachijnlijk werden opnamen gemaakt voor een niet nader 
bekend geworden zuil te Hilversum® 
Zowel het filmapparaat ala de e1uideo.name_7j1pp_ atuu ware 
vanprofessionele kwaliteit. Opmerkelijk was dat richt 
van deze filmer voetstoota en zonder  enig_kom_ 	erdeu 
uit_gevoerd, 



Nr, 41bt-2-1970 
	

2 

annuleren bij het A.N.P. door mede te delen dat de opstellers niet 
goed geTnformeerd waren en spoedig een ander overzieht opgestpld 

ou worden. 
Hierop riep 	 "Wat zijn jullie toch een 

stelletje ratten en dan zeker bekend maken dat er niets gestolen is 
Jullie zijn allemaal gangsters en kunnen van mij de pest krijgen, 
vooral 	 die steeds maar lezingen houdt en het geld daarvan 
in eigen zak steektu.  

voelde niets voor een ander stencil omdat 
hij van mening was dat het uitgegeven stencil de waarheid bevatte. 

Er werd nog een matte ingediend, am aan 
geen gelden uit de kabouterkas meer te verstrekken, welke matte werd 
aangenomen. Einde® 
= -- 
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Sc X Instelling t.o.v. eigco en and 

1 
Sociole tendenzen: 

Instelling t.o.v, mil dienst 

Verkering - 

Vrienden: 

Verenigingen, clubs: 

• - 
Besteden van vrije 	 • 

Big.ondere problemen: 

6. 	Psycbiatrische iridruk nit inten'ieve: 

i;á  /50" 

Plaats der kturing 
'DEN 

- 	 Datum. 	 ?. t 

S 	C .11 	h C i d 

0. of .0. 

/ 

/ 

0,. Keuring as ingeschrevene voor d dienstplicht 

h. Herkcuring herclassificatie 

, 1<curing als vrijwiiliger in de frInctiz van: 

TropenEcschil,:thcid 

Gcschil:thcld voor 

nevenst 3 and(,• 

functie 

doc. 	Keuringsrapport dienstplicht:x-,...vramen, 2s September 196! 



rtecntt ank Den Haag 

Zitting om 10.15 uur 

Beroepen van de heer R. van Duijn, eiser, 

Procedurenummer: 09/9142 en 10/3637 WOB 

Pleitnotitie van de minister van Binneniandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

***** '* ',-******* * ' 	 .**********k********** 

Ter beoordeling in deze procedure ligt de vraag voor of aan eiser, near aanleiding 

van zijn bij de AND ingediende verzoeken om kennisneming, al die stukken heeft 

gekregen die aan hem verstrekt kunnen worden. 

Eiser heeft 2 verzoeken om kennisneming ingediend, to weten met betrekking tot 

door de BVD/A!VD verzamelde persoonsgegevens alsmede met betrekking tot 

gegevens van een aantal organisaties en gebeurtenissen waarmee hij in nauw 

verband stond (aangemerkt als bestuurlijke aangelegenheden). Hij heeft 2 

aanzienlijke inzagedossiers ontvangen. 

Hoofdstuk 4 van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2002 (Wiv 2002) 

geeft het kader aan op grond waarvan verzoeken om kennisneming worden 

behandeld. Een organisatie als de AIVD kan zijn wettelijke teak uitsluitend binnen 

een zekere mate van geheimhouding effectief uitoefenen. Indien de AIVD zijn 

actuele kennisniveau, zijn bronnen en zijn werkwijze niet geheim kan houden, gaat 

dit ten koste van het goed functioneren van de AIVD en daarmee ten koste van de 

nationals veiligheid, ter bescherming waarvan de AIVD is opgericht. 

Met betrekking tot het actuele kennisniveau wordt bedoeld gegevens die voor de 

AND nog steeds relevant zijn, bijvoorbeeld omdat nog sprake is van een lopend 

onderzoek. De enkele mededeling dat deze gegevens er niet zijn geeft al lets van 

het informatieniveau van de AIVD prijs. Dat is er de reden van dat er geen enkele 

mededeling over wordt gedaan, ook niet ten aanzien van de vraag of deze 

gegevens er wel of niet zijn. 

Eiser heeft in dit kader aangegeven dat niet kan worden uitgesioten dat hij nog 

steeds actueel is voor de AND. Hierop kan vervveerder dus geen expliciet antwoord 



Verweerder stelt zich op het standpunt hiertoe ook niet gehouden te zijn. In de 

beschikking is gemotiveerd opgenomen waarom de Wiv 2002 zich verzet tegen 

verstrekking van bronnen en werkwijzen, hetgeen een voldoende draagkrachtige 

motivering is. lk verwijs naar de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van 

de Raad van State van 18 augustus 2010, nummer 201000693/1). 

11. Verweerder stelt zich op het standpunt dat aan eiser at die stukken zijn verstrekt die 

in het archief zijn aangetroffen en die, at dan niet bewerkt, konden worden 

vrijgegeven. Een opmerking. Ten onrechte is in het verweerschrift opgenomen dat 

geen gegevens zijn aangetroffen met betrekking tot de ontvoering van eiser in 

1970. Dit is niet juist, deze zijn wet aangetroffen, maar kunnen niet worden verstrekt 

vanwege bescherming van de bron. 

12. Tenslotte is door eiser in zowet de bezwaar- als beroepsschriften aangevoerd dat 

hij van mening is dat hij ten onrechte lenge tijd door de BVD in de gaten is 

gehouden. Eiser geeft aan juist een waardevolle bijdrage te hebben geleverd aan 

de democratie van Nederland en nooit een gevaar voor de nationale veiligheid te 

zijn geweest.  Eiser  wenst dan onk excuses en eerherstel 

13. Zoals ik aan het begin van mijn betoog heb aangegeven gaat het in deze procedure 

om de vraag of eiser alle stukken heeft gekregen waarop hij conform de bepalingen 

van de Wiv 2002 recht heeft. De vraag of eiser indertijd terecht of onterecht de 

aandacht van de dienst heeft gehad, kan daarbij geen rot spelen. Verweerder 

begrijpt de gevoelens van eiser overigens wet, maar is van mening dat deze 

aandacht moet worden afgezet tegen de tijd waarin een en ander zich afspeelde en 

de toen heersende opvattingen. Daarbij heeft de BVD enkel zijn werkzaamheden 

verricht zoals toen van deze dienst werd verwacht. 

14. Verweerder komt dan ook tot de conclusie in deze zaak juiste besluiten te hebben 

genomen en verzoekt uw rechtbank de beroepen ongegrond te verklaren. 

(lac 

verst kken (rye; 

I.: dal 

get-1 	 2010, 



Voor PD van iioel van Duyn( 20 -1.1943) 	 ko6c„.4.3. 

Roel van Duyn, deideeniman" van de provo's. Nam in 1961, nog op de 
middelbare school, a1 deal aan zitacties van de plaatselijke "Ban-
de-Bom"groep. Eind 1964- begin 1965 maakte hij deel uit van de redac-
die van het anarchistische maandblad "De Vrije". In die periode onder-
tekende hij namens dat blad een in Amsterdam verspreid pamflet, waarir 
zgn. "Bargeheimen aan de openbaarheid werden prijagegeven. XXXXX411 
NHAWX4XXXPRXNXXXXIWNNXi4MaiiiitXXXX#RiaiiiiiiXNligRAUidffaMMIXXXX 
MAKUNKXXidXXX4tiilieladMidatAXIAMIAXMINgkNalifigaMigNMINXKIAMMX 
ItRXXWEantiiNiffilifiWINNIXMIAXNNXIIIKKIXXXKXWNIMMIXKKIWNUlat.Tijdens ee 
een studieweekend van het Noorder Gewest van Vrije Socialisten(NGVS) 
in november 1964 gaf hij te kennen indien nodig 	am een actie het 
maximale resultalt te geven 	te will- 	 I een mani- 
fest van een zic noenede Federatie van Actiegroepen tegen de Atoom- 

A  ..4 	 n 

bom, welk manifest mogelijk van zijn hand was, stelde deze federatie 
het recht te hebben tot het hanteren van de meest radicals middelen, 
zoals het in brand steken o opblazen van belangrijke militaire ge-
bouwen en bases, sabotage d or destructie van militair materieel e.d 

fi Betrokkene is sinds de zomer van 1966 lid van de SJ® Voorts heeft hij 
6contact met de PSP'er 	 .d 

23.2.1967 

BFA 
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Betr ; Gewijzigde 	 or,eratie Diepvries 

/(0.-0-)  
• ", 

--- 	• ';\ 
• ' 

„1,6 

Algemeen  

Personen, niet vallende in de categoricen 1 tot en met 14, 
ten aanzien van wie, op grond van hun antecedenten, het 
*ermoeden bestaat, dat zij in tijden van binnenlandse moei-
lijkheden, oorlog of oorlogsgevaar, de openbare orde, rust 
en veiligheid in gevaar zullen brengen 

1 september 1965 

cloc.:LO-11 Vc-rruiming norrnen internering, I septernber i965 



(114,  to .4.54 

Voornaamste antecedenten ten behoeve van "A"-lijst 
betreffende:  

'Ioeland Hugo Gerrit van DT= (20.1.43 
Den Haag) 

won. Amste-rdami—H.-aTthulzstraat 14. • 

Gewezen redactielid van het anarchic 
tisch maandblad "Be Vrije". Verant-
woordelijk voor inhoud van een tij-
dens anti-MLF demonstratie te Asd. 
jane 65 verspreid pamflet, wa:Arin 
z.g. "BB.-geheimen" aan de openbaal 
heid werden prijsgegeven. Vermoede-
lijke onsteller van men manifest 
(1965), waarin werd bpgeroepen tot 
het opblazen van railitaire ;::ebouwen, 
spionnage en openbaarmaking militai-
re geheimen, 
Is thans de ideenman van de provo' 
en wordt door hen alts zodanig aan-
va.ard 



.058 

23 februari 
Operatic "Dievriee". 

Met verwijzing near Uv 	 moge ik Uwer 
Excellentie ten aanzien van R.H.G. van Duyn 
he volgende berichten® 

Roelof Hugo Gerrit van Duyn, geb. 20 januari 1943 to s-Graven-____ 
hage, student, wonende Karthuizerstraat 14 hs te Amsterda 	trok voor 
het eerst de aandacht eind 1961 door zijn activiteiten voor de Ban-
de-Bom groep® In 1963 word hij abonnee op het anarchistische maandblad 
11e Vrije", in welk bled hij in hetzelfde jaar enkele artikelen schreef. 
In 1965 maakte hij enige tijd deel uit van de redactie van dat blade 
Bovendien was hij eind 1964 lid van de redactie van het anarchistische 
tijdschrift "Barst"® Tijdens bijeenkomsten en in pamfletten zette hij 
uiteen, dat het anarchisme in doze tijd niet alleen tot nieuw leven 
kon worden gebracht door  hetprovoceren  van doze maatschappilt_doch 
ook door gewelddadige acties. 

Tijdens de anti-MLF demonstratie to Amsterdam, in januari 1965, 
werd een door Van Duyn, namens het anarchistische blad "De Vrije" onder 
tekend pamflet "BB-geheimen" verspreid, waarin een aantal gegevens om-
trent de BB werden vex-meld en daze organisatie werd gehekeld en waarin 
voorts een directe actie word aanbevolen tegen de, met een schets ver-
duidelijkte, commandopost van de Amsterdamse BB, Ook het bled "Recht 
voor Allen" (van de Federatie van Vrije Anarchisten) van februari 1965 
bevatte een artikel over hetzelfde onderwerp van de hand van Van Duyn. 

(IOC. 

ho o v 



85708 

Van Duyn is eon van de oprichters van het biad "Provo, jongeren-
tijdschrift ter verniuwing van het anarchisme"2  wearven het eerste 
nummer in juli 1965 verscheon® In een2  mode door he ondertekends op-
roep van 25 mei 19652  wordt tea aanzien van de doelatellingen van 
"Provo" a.m het volgende gesteldt 

"De /inkse bewoging in Nederland zal nieuwe mothodee -7 
vinden cm werkelijke resultaten to behalen2  v66rdat 1j - 
aantrekkingskracht op de messa geheel verloren heeft. Wij 
menen dat het geweld/oos verzet voor one doel aleohts inciden-
teal geschikt is, omdat het niet massaal wordt gepleegd. Weer 
het woord en het demonstratie e gebaar falen2  moeten wij tot 
de dead en de aanvel overgaan. Wij menen dat nog slochto eon 
rebellerende linkse b4weging verandering kan brengen. 
Voorkeur voor de directe antic voert one tot anarchistische 
opvattingen. Het anarchisme propageert de meest openlijke re-
bellie tegen elke gevestigde orde, of dot nu een democratieche 
of communistische is. 
De anerchistische beweging in Nederland leidt sinds de oorlog 
een kwijnend bestaan. Wij willen het anarchisme vernieuwen on 
het speciaal onder de jongeren verspreiden." 

Van Duyn heeft sindsdien een toonaangevende rd l gespeeld, zo-
wel in de redactie van het bled "Provo' N els in do activiteiten die 
de groep rond dit bled (o.m bij het huwelijk van H.K.H. Prinses 
Beatrix) heeft antplooid® Meermalen word hij in Amsterdam aangehouden 
wegens het verspreiden van opruiende geschriften. 



HET HOOFD VAN DE DIENSTi 

Mr. J. S.  

ctoc. 	1.- rief-  van hoofd Bvi) aan rninistei-  van Biri nf...?nlancke 7en  p, 



PRO jUSTIT1A 
PROCES-VERBAA oIWe te Amsterdam 

3•6 10 
-RecherchedieraWrifdepn 

	Bur. 2:ijsonere  Zoi:en 
In aansluitinS oo bijgaand proces-verbaal, 

/1970 	 nr. 1343, betreffelode vermoodelijk vrijheids- 
beroving, verklaren 

, respectie-
velijk brigadier- en hoofdagent- rochercheur 
van Gemeentepoliti-e to ,mstordam, dienctdoende 
aan de Centrale 7,echerche, tared 27,ijzondere 
Zaken, het volgende: 

"OP 24 april 1970 vorhoorden cij corder 
genoemde Van Doijil, die aan het hoofdboreao van 
politie to Amsterdam cas verschenen. Hij gal 
ons op to zijn: 

Roeland Hua'ogerrit van Duijn, 

gcboren to e9 Gravenhage, 20 jonuari 1943, ge-
meenteraadslid en to uonen 7.:arthoizersstraat 
14 huis to I,msterdam. 

Van Duijn verldaarde ons als volgt: 
1/Ill wils  goon aangifte to doen, dock ik ben 

1,m:reid con vorklaring af to lciggen. 
finds  5 a7„. bruE,ri 1970 "Jen ik ae:leascadoor 

on 66n von do modeo-l?richtors ven "Orenjo Vrij-
staat". "Oranje Vrijstaat" b000gt zell een 
alternatieve maatschappij to zijn, 

Op vrijdng 17 april 1970, tussen 1G, en 
18.50 uur, word IA: tnuis Eetelefoneerd door eon 
wij on-onende vrouv:. Doze vrouw zei mij, dat 
zij osn coliezEl  v:L-es van juffrouu Val: dor Velde. 
Juffrouc Van der Volde zoo eon brief hebben 
goschreven can alto gemeenteraadsleden, waarin 

zij haar huisvestingsmoeilijhheden toelichtte. Doze juffrour; is 
namelijk half verlamd, Zij coont ersens in LEsterdam noord op 
een tweede etage in can 'tamer, zonder keoken. II: had hierop 
reeds op 15 april 1970 do aandacht vEn do geEeenteraad geves-
tigd. for sitting van de gemeenteraad zei 1k, dat 3urgoneester 
en -Zethouders voor dit geval noesten zorgen, daar cij enders 
self maatregelen zouden treffen we haar to helpon. Een hevige 
emotionele roactie van Eovrouw BaanR- :eijer can hiervan het 
gevolE. Zij riep: "Schande", "Schande"! 

De juffrouc, die mij had getelefoheerd, ci1de mij persoon-
lijk spreken. 1k meakte met haar oar' efspraak in mijn coning voor 
dezelfde dag, to 22.50 uur, De afspraak net de julfroun moest 
echter lets worden ver1aat, daar ik een tel  
Tilde zien. 1k bovestigde eon briefj a can het rani van mijn 
coning, caarop 1k cchreel, dot ik ongeveer to 22.45 uur zoo 
tleoiskomen. 

Oo do ,Fecomdc datum, to 22.45 uur, liop ik near n:Ljn co- 
0110 o1:Lo1 	13 -2c ,01 Irt ui straat 11, alhior. 1k zag 
dat con Len uit eon auco !:uam, die tegenover'mijn coning 

c0r1,.9. Dee aL-,h ston:71 tussah r i 	n. de deur or mijn 

Nr. 1345 a 

Onderwerp :  

Vermoodelij:ke ovortreding 
van artikel 282 van hot 
7etboak van Strafrocht. 

Vol'klaring van 
:-.ettlige Van 
Duijn (s1acht-
offer): 



oen. ik moon eat hij OD de stoop var. nijn huts as 
sjaan. Do nen SDTak Eij aan en zei: "Liesje zit in de 
uto". 1k besreen hieruit, dot do man to juffrouw bedoolde, 

'Jaormedo ik een efsarack had. Do gedochte word bij mij 
geuekt, oat de julfrouu, die nij wi)de so.Draken, eveneens 
verland zou zijn en dot zij daartoe in. de auto 1::es blijven 
zitton. 

ilk 'lop niets vermoedend op de auto toe, oaarna 1k in 
de auto heck door het geopende °artier. In de auto op de 
achterbank aar de rochterzijde, zag ik eon vxouv zitten. Op 
het moment, dot ik in sebukte honking voor het polder stand 
on near binnen te kiken, krees ikPlotseling van de man, 
die mij had aangesproken een dun in mijn rug, uaardoor ik 
seheel in de auto tereehthwam. 1k zat toen naast de vrouw, 
vsaarna de man links naast mij plaatsnam on ik tussen hen 
beklemd werd. 

Pan het stuur van de auto zag ik nog can man. It vroeg 
de inzittenden van de auto, bestaande uit One porsonen, 
not on aan do hand was. Ken gal nij echter niet direct 
antwoord. De bestuurder startte de auto on reed weg, in de 
richting van de le 2oomdwarsstraat, alhier en daarna via 
de 'Testerstraat near de liessaukede on vervolgens in de 
richting near het Gooi- Teen de auto nos in de liarthuizers-
street rood, gal de man achter hob slur vin de auto mij 
antwoorC.. Hij zei: w:i'oudt U zich rustig; U bent een krijss-
sevenserno van group 7". On mijn vraag not group 7 inhield, 
antuoarddo hij mij: "Idjnheor Van Duijn 7odroast U sick 
waardis als een raadslid; U krijgt het straks zuart op wit; 
noes ludiek". 1k zei de man, dat ik zeer benieuv was van 
hetseon or straks op papier zou staan. Hij zei mij: "Wij 
zijn beniouwd hoe U zich straits zal gedrasen". Tijdens het 
sesprek, die avond, sprak hij mij voortdurend aan met 
"iajnheer Van Duijn". 

It richtto mij tot de vrouu, die naast mij was gezeten 
on ik vroeg hear of zij dogene ves riot wie ik die avond eon 
alspraak had gonaakt. Zij sal mij seen antwoord. Do man 
achter het stuur zei toon: " Zij zullen U Diets zeggen, 
nijnheer Van Duijn". 1k had nanelijk ook jets van dezelfde 
strekking aan de man gevraagd, die naast mij zat. 

iTadat wij enige straten vonaf mijn v;oning waren, zei de 
man achter hot stuur: "Ontspant U zich; bereidt U zich voor 
op een .lange reis". On mijn vreas hoelans de reis zou duren, 
zei hij kort elgemeten het uoord "Pun". 1k gebruikte teen 
het woord "Jezus", naarop hij zei: "Wat heeft die er mede 
to maken" 

Op een gegoven moment stand de auto stil bij eon stoo-
licht, vernoedelijk in de buurt van de 7fibautstraat, alhier. 
It trachtte toen over de voorbank van de auto heen het 
rechtervoorportier van de auto te ouenen. De man, die naast 
mij zat, sloes zijn rechterarm on mijn net en drukte mijn 
hoofd achterover. Tezelfder tijd zei de bestuurder van de 
auto: "Jr zal U niets geschieden" en drong er op aan, dat 
It rustig zou blijven. 

Onderwes arobeerde it vo3rtdurend sesevens van de 
inzittenden van de auto te varkrijc:en. zij given nij echter 
seen antwoord. 

It zas, dot voij longs Utrecht reden en verder gingen, 
in de richting near Breda. "Tij xaden door Bijsbersen en 
vervolens near Zundert. 

_ 0 U  



Bladzijde 5.  

Onderves en in hoofdzealc aan het einde van de -reis, 
maakten de mermen kninnende beesingen met hun vingers bij 
vijze van code. De nan en de vrouv, die naast uij waren 
ezeten, bidden voortdurend een hand year de mond en 

ontneken nijn blikhen door naar buiton to kijken. 
Voorbij de bleats 7ernhout, dichtbij de 3elgische grens, 

maakte de man achter het stuur een knipbeweging met eon 
van zijn handen, uelhe bending door de andere man nerd 
beamtwoord. Nabij de I3elgische grens, nerd de auto ge-
koerd en daarna in een parkeerhaven lungs de ves gestopt. 
De bostuurder van de auto, kennelijk en zeer uitdrukkelijk 
de rol spelend van de leider, zei OD dot moment: "Laat 
nijnheer Van Duijn er maar uit". Be man, die naast mij vas 
gezeten,opende het oortier en stapte uit, vaarna ik 
eveneens uitstapte. Doze man ovarhandisde mij daarna een 
brief in een gesloten couvert. De enveloppe is niet be-
schreven. Ik nan de brief aan, naarna de mermen on de 
vroun not de auto negreden, in de richting near Ereda. 

Ik verzuinde echter to kijken naar het kenteken van de, 
auto. net mark van de auto is EU niet bekend. De auto was 
greet net vier nortieren en een doLkere kleur, naar ik 
teen to hebben vearsonomen. Ointment de bekleding van de 
auto ken ik niets zeggen. Het voertuig maakte een dure 
indruk en vies betrekhelijk nieuv., 

Op eon afstand van ongeveer t'::eenonderd meter zag ik 
een benzinestation on eon douanepost. Hot bleek mij de 
Hederlandse douane to zijn. Ik smack not een douaneambtenear 
die in een klein lokaal met veel glas verbleef, ken doze 
anbtenaar vroeg ik maar ik was en waar lb de nacht boa 
doorbrensen. 1k ging looend near Hornhout, dot op een 
afstand van onseveer drie kilometer vaunt de grens ligt. In 
een hotel to ':ernhout heb lb de nacht doorgebracht. Ik nan 
hot Hotel, dot can de linkerzijde van de meg list, gerekend 
vaunt de grens. In het hotel telefoneerde ik met mijn 
vrouv, die echter niet thuis bleek to zijn. 

Dij de douene en in het hotel, had ik niet Eezegd 
hetgeen mij was overkonen. 

1k bob de volsende morgon met nijn vrouvu gesproken, 
waarna ik met de trein naar huis hen gereisd. 

Teen ik uit de auto stapte, was het onEeveer 0.15 uur. 
De man en de vrouu, die naast mij in de auto zaten, 

had ik voordien niet gezien. In de bostuurder van de auto 
neen ik een man to herkennen, die ik lang geleden had 
afgebeeld gezien in een krant, als de echtgenoot van ne-
VTOUW Baank-Eeijer. 

Het signalement van de betrokkenen, is als volgt: 
"De man achter hot stuur van de auto: "Leeftijd onge-

veer 35 jeer, lengte onbekend, niddelnatig nostuur, 
enigszins rond seleet, kleine snor en near achteren gekend 
docker haar, zonder scheidinE". Hij droeg een boon-non 

vaarvan de kleur van het nontuur bij de glazen 
lichter is. Ik neen dat hij een bruine regenjas aanhad. 

Eon good signalemont van de man ban ik niet seven, ondat 
ik hem alloen van opzij en in do achtoruitkijkspiegel van 
de auto had gezien. 

De man, die mij on straat aansprak en naast mij was 
Eezetep: "Leeftijd ongeveer 35 jaar, lenste 1.75 A 1.80 m, 



cord r,-olact, form c)stno,r,  
ac:ateren gekand, err nor soar of bard".1k J  JI2oer-- eon 
costuunl, ve=oedelijk bruin vcn kieur. 

De vrour, die noes t imij in. de auto roe dOze'6en: "Tiecf-
tijd on7oveor 35 jaar, longto onekend enf.sszins gezet, 
rend se1eat en Eiddeiblond tcnelijk kort hoer, galaatekleur 
enissins rood en een riot have selaatshuid". Zij droeg 
eon bril not ovale Grate glacen met grijo nontuur. De 
vrour ens gekleed in eon drijs nanteibok, rronder hoed. 

De =non rarer naar bun sproak do oordelen, kennelijk 
f:_=terdanners. Orotrent de sir-rook von de vrour-J ken ik riots 
zessen. Zij heeft riot gespro:ren, 

In de brief, die de nen mij ovorhndigde, staat, 
order moor, getybt: "U bent verbannen on drond  van Uv) 
oorlogsverklaring acn de geneente 2;A:stardom. Be door U ver-
oorzaakte vijondibbeden, vorr:en eon rechtstreeks bedrei-
ging voor de demoorctische gang von zaken in once stad. Ur 
oorlosshandelingen nulled vanaf heden on nassende rijze 
✓orden becntroord". Do brief is gerieht, als oorlogsverkla-
ring can de zoses.aamde "Orenje Vrijstaat" to I.noterdam en iè 
afgesloten met "Groen Zeven". 

lie overhandig U hierbij de brief net enveloope, ten 
behoove van hot onderzoek. 

Lien heeft mij niet nishandeld, nook can krellingen 
blootesteld. 

7 	- 	
_  

Len neeft mij tegen mijn ii nijn vrijheid beooien on 
zich derhaive oar vrijheidsberoving sohuldi0 genaakt en eon 

f sfeor Lfeschapen, reardoor iii mij - edreigd gevoel, 
n het begin. van de rit in de auto voelde ik nij ornstig 

bedreigd. 
1k heb nij ob 18 april 1970 telefonisch in verbinding 

gesteld net de hoer en mevrour Baar_h. Ik snrak net beiden. 
Zij ontkanden ook ricer jets not doze creak uitstacnde to 
bebben.  

Ik ban de daders eventucel in persoon en nissonien van 
eon foto herhennen. 

7.Tadat U mij doze verklaring hebt voorgelezen, volhard 
ik daarbij en token liner". 

(R.:.G. van Duijn.) 

Iiijlage I: De door 'zetuige Van Duijn sonoede brief met envelobno, 
✓ arvan de tekst gelijk is can het7een getuige hiorover 
heeft verklaard, hobben wij van hem in ontvangst genomen. 

-Doze beseheiden, ,::orden door ons, als bijlage I, bid 
be stukken govoegd. 

Bet onderzoek rerdt voortdezet en bij vorvolg nroces-
verbaa1 gerolateerd. 

Hicrvan door ons on ambtseed dIfit brocos—verbacl obso-
mackt te .nsterdan, 24 april 1970, 

De vo:40nten, 
dozier: 
1.)p. ',-7oni'dlnsneeteur van Politic. 

doe. rov Proces-verbaal van ontvoering Roe' van Duijn, P 4 



Confrontatie 
tussen setuise 
Van Duijn en 

alsmede 
een recontruc-
tie in 
auto: 

Herkenning: 

IIedore vorkla-
rins von 

Cy) is: net 170 hebben v!ij Eetuise Van luiju en 
an at hoofdureau van Politie to 	 ontbodeu, 

-;:aarna 	hen in -;enoon at 	confronteerdan. 
Daarna heben nij 	in zijn auto, als 'oestuurder, 

laten .olaatsnenen, teruiji vij not Van Duijn in het Liddell 
op de acl'terhank van doze auto een zit-f,laats boson, 

:::etuise Van Duijn verl:lar-rde oils na de confrontatie on 
de reconstructie, abs oil 

j de confrontatie in 	oo, I 	, • ho 	ez-i r h -  van doze nan :Lets minder vol of 
In de situatie, die door Ti nerd :ereconstrueerd,lijkt 

zo,:!el de non ale de auto dehodi 02 het beeld, dat ik daarvan 
tijdens nijn ontvocrins kreeg. Zijn nab, achterhbofd on 
:ostuur zijn absoluut selijkend. IL hob de bedoelde nan 
toertartijd van achteren en onzij :,:ziea en zijn gozicbT; in 
do spi8.sol an do auto. 

at is seer 7:aarschijniijk de nan, die tot 66n van de 
ontvoerders te?loorde en achter hot stuarwiol von de auto 
ass sezeton". 

adat het ses-prek over de confrontatie en de reconstruc-
tie net Van Duijn Eadurande korte tijd ass vocrta,:ezet, 
vorldasrde bij "Ik her ken de mij Lotoonde nen i.let een ff.a 
_z (AmMjAl. 

U3nalement: 

tyloscopisch 
onderzoek van 
do bijlasen: 

In aansinitins on zion varklarin, decide setuiso Van 
Dnijn ons op 14 nei 3.70 node, dat n.evrou,:J 	 net 
vie hij na de ontvoerins een telefoonesprek had Cevoerd, 
toantertijd, in teanatellins tot de cm.-.rheid, had rzezesd, 
da'„; haar nan eon taardje droes. 

Onaerzoek naar 
.7roep 7": 

1,edere vor-
.1:2aring van 
7on Duijn: 



r 3 

P RO j Li t 

PofltIe te Amsterdam, 
a .t.e iLec tCC no 

1. Rectierthediedst;:fim 

A"frta:. __Burma , 	 

1,1,1-21-3 d 	/19 70 

C-bderzoek mocha vernoe-
Thlij'Ke overtredinz van 

:=,.rt. 202 van he 	...b,tboek 
van Strafreeht. 

Confrontatio 
in nersoon 

In aansluiting on do proceL;sen-varbaal, 
or 	1343 t/m 1:343 o/70, botref{:enda vermeodc- 
lijks vrijheidsberevin, verklaren aij 

resectievelijk briadier- en hoofdesent 
rechercheur van C-emeentenolitie to Amsterdam, 
dienstdcende non de Centrale TRcherche, Bureau 
3ijzondere Zaken, hot volsende: 

Onderzoek nasr 
de mersclijkc 
1:;bdodaders: 

Tijdens een onderzook naar de mededaders, oaarbij nj naar 
personen zochten uit de omgeving 

dossiers de .roo_;elijkheid - d;elet  or de leeftijd 	, dot doze 
vroun tot het drietal bohoort, dab Van Duijn had ontvoerd, hebban 
uij van haar, in verbend met con fotoconfrontatio, non dote von 
henm paspoort gareproduceerd. 

17otocon-
fronta-
ie: 

7adere 
verkla-
ring van 

dij hebben de foto's von 
uoond can de getuigen H.H.G. van :.-)uijn en 
center flied ads de modedaders herkend. 

Zij uorden•. 

::01Ite, 29 Mel 



Inad:3ijdo 2.  

asprek met 
tuige Van 

Co 25 aei 1970 slDraken vij met z.:;ctuiE;e Van Duijn„ ij 
wooegen hem of hij nog nadore geL;evons over do zaak kon 
versehaffen, door hij tot nu too meinig of peon positieve 
so 	had eeseven. Hij deelde ons 1de :2;eon nadere 
inforzaties to meters, doch doze, indien zij bekend zouaen 

terstond door to goven. Tevens deelde hij mode, 
nadat hij door de politic ass benaderd, peon tolefonischo 
of sc:ariftoli,jko berichten van "Groep 7" had ontvangen, 
noon OD encore wijzo vias lastigovallen, 

Hot onderzook aoxdt voort3.ezet. hij positief resultant 
nordt hiervan bij vervolg ;)rocos-verbaal konnis Geseven. 

Hiorvan door one op ambtsood dit proces-verbaal opge-
naakt te Amsterdam, 29 mei/1970. 

/4t/ylisonten, 

Gozien: 

Do Hoofdinspeoteur von Politic, 
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Beschikking op bezwaar 

Geachte Neer Van Duijn. 

Onderstaand treft u aan mijn beslissing op uw bezwaarschrift van 25 juli 2009. 

1. Inleidinq 
Bij brief van 8 april 2009, aangevuld met een brief van dezelfde datum, heeft u 

verzocht om kennisneming van eventueel bij de Algemene Inlichtingen- en 

Veiligheidsdienst (AIVD) over u aanwezige gegevens. Bij beschikking van 

18 juni 2009 is op uw verzoek beslist. Aan u is een inzagedossier van 354 

bladzijden verstrekt. Bij brief van 25 juli 2009, aangevuld bij brief van 29 augustus 

2009, heeft u tegen deze heslissing bezwaar gemaakt. U bent uitgenodigd uw 

bezwaar mondeling toe to lichten. Op 9 september 2009 bent u in persoon over uw 

bezwaren gehoord. U bent tijdens dit gehoor bijgestaan door de heer R. Vleugels. 

Het verslag van de hoorzitting is bij deze beschikking gevoegd. 

2. Gronden van het bezwaar 

In uw brief van 25 juli 2009 heeft u samengevat weergegeven, het volgende 

aangevoerd. 

o U wilt ook inzage in over u verzamelde actuele gegevens. 

• U wilt antwoord op de vraag of over u de laatste vijf jaar gegevens zijn 

verzameld. De nu verstrekte gegevens wekken de indruk dat na 1982 geen 

gegevens meer over u zijn verzameld of dat alles van na 1982 nog actueel 

of operationeel is, hetgeen u niet gelooft. 

U beschouwt uzelf als een actief burger die maatschappelijke en nationale 

veiligheid juist heeft vergroot. De aandacht van de BVD en AIVD vat u op 

als wantrouwen jegens uw persoon welke geheel misplaatst is. 

Ten aanzien van niet-actuele gegevens maakt u bezwaar tegen het felt dat 

doze slechts gedeeltelijk zijn verstrekt. 

Conform de Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 had de 

AIVD a actief op de hoogte moeten stellen dat de over u verzamelde 

gegevens niet meer als actueel werden beschouwd 



AnarchIsme. "Groen Amsterdam-  Amsterciam Anders/De Groene 	ontvoeri 

1970 en de "aanslad metro 1975 a's nieu'Ne verzoeker am inzage 

aangemerkt on els zodanig in behandeiing 	genomen, waarna seppraat een 

besluit zal volgen. In onderhavige bescnik- 	op doze oncsa'croen verder 

niet worden in gegaan. 

Ten aanzien van gegevens we i ke door of ten behoeve van de MIVD zijn 

verzameld, hebben wij u geadviseerd een verzoek om kennisnemina in te diener 

bij deze inlichtingendienst, nu de AIVD deze gegevens niet onder zich heeft. 

Uw verzoek om kennisneming betreft een verzoek in de zin van artikel 47 van de 

WIV 2002. Gelet op het bepaalde in de `\'1V 2002 heb ik uw verzoek opgevat als 

een verzoek om kennisneming van eventueel bij de AND aanwezige niet-actuele 

informatie. U stelt dat ook over u verzamelde actuele gegevens vrijgegeven 

zouden moeten worden. Over aangelegenheden die nog actueel zijn voor de 

taakuitvoering van de AIVD doe ik echter – op grond van de wet – geen enkele 

mededeling. Ook niet ten aanzien van de vraag of deze gegevens er wel of niet 

zijn. 

Ingevolge het bepaalde in artikel 7:11 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) 

dient er voor het nemen van een besliss ng op uw bezwaar een volledige 

heroverweging te geschieden van mijn beslissing. In dit kader heeft nogmaals een 

grondig archiefonderzoek plaatsgevonden. Dit heeft, behoudens de gegevens die  

reeds waren aangetroffen, geen  nieuwe gegevens opgeleverd.  

De gegevens die verstrekt konden warden. zijn reeds aan u verstrekt. behoudens 

de wettelijke beperkingen. Ook de nadere details die u heeft gegeven. hebben niet 

tot een ander resultaat geleid. 

U heeft aangegeven dat het aan u verstrekte inzagedossier eindigt in 1982. U 

gelooft niet dat na 1982 geen gegevens meer over u zouden zijn verzameld. 

hetgeen er toe zou leiden dat deze gegevens ten onrechte als actueel zouden zijn 

aangemerkt. Zoals vermeld in be beschikking in primo mag ik de documenten 

waarin niet-actuele gegevens zijn geregistreerd niet, of gedeeltelijk niet, ter inzage 

geven omdat daardocr een roc actuele werkwijze don wel bronnen openbaar 

zouden kunnen worden, waardoor het geed functioneren van de AIVD en daardoor 

de nationale veilicheid zou kunnen worden geschaad. Verder staat artikei 45 van 

de Wiv 2002 het openbaar maken van persoonsgegevens van derden in het kader 

van verzceker om kennisneming niet toe. 

U heeft aangegeven het zeer onterecht te vinden dat u een onderzoeksobject van 

de toenmalige BUD bent geweest en wenst rehabilitatie. Alhoewel ik mij uw 

gevoelens over de situatie kan voorsteilen, behoort rehabilitatie helaas niet tot de 

mogelijkheden. Wel wit ik u meegeven dat u ingevolge artikel 48 WIV 2002 een 

schriftelijke verkiaring over de inhoud van de aan u verstrekte documenten in kunt 

.  B e —rdse Zaken 	Konin: 	s lat es L..  

dec. -11-1 Grog__ lo e 	 p. zook 	—en 
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PARKET VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE TE ROTT AM 

ACD/ 0 
Dupl. 

DATUM 14 APR.11% 

an het Hoofd van d 

2,todhouderaplantsoe 

ONDERWERP ntrefilet in het &narchistisch Tijd chrift "De Vrije" 
van januari 1965. 

()rider wedercanbieding der bijlage van Uw schrijven 6. 	30 maert 

1965, betrefiende bovengenoemde nnngelegenheid, heb ik de eer UHoog-

delGestrenge het volgende to berichten. 

De afleling Inlichtlingendienst van de Gemenntepolitie van ?,otter-

dam bent de personen, die tot de bring behoren, die "De 'Irije" uit-

geeft. Het zijn,' floor de neninr van doze dienst, Been mensen, die in 

concreto stantsgevearlijb zijn, al zijn zij -als rechtgeaarde anarchis 

ten- fel gelcant tegen alTe overheidsgezag. 

goewel lezerzjjds moot ,,forden toegegeven, dat het gewraakte arti-

heltje beschouwd ban worden als'een "handeling ter voorbereiding, van 

een misdrijf ais omschreven in art. 98a, eerste lid .Jetboek van :;traf-

recht" (verg.art.98a, dbrde lid, :etboek van T3trafrecht) lijkt het mil 

	

Her   -u:t eon oogpunt van beleid- om in deze zoak tot het in- 

stellen van een strafvervolging over te gaan. 

,:odanige vervolging ilm-;ers -en zelfs rends het daarcan voorafgant 

de door de politic loon verhoren van de in aanmerking bomende verdach-

ten- zou can hot entrefilet en can het tijdschrift een publiciteit ve: 

schaffen, die hoogst ongewenst moot aerden geacht. 

Tliorbij homt nog, dat eon zodanige veer de verdachten zeer aange. 
4 

name publiciteit niet opwecgt tegen het resultaat van een veroordelin 

(die nog can twijfel onderhevig is on waarbij gevrensd moot worden, 

dat de or)elegde straf woini indrukweend 7,31 zijn. 

of wil mij voorl:omen, Hat het instellon van een strafvervolging 

derhalve beter achteri.vee ban bli jven. 

Ho Officier van Justitie, 

joofd van het Arrondifn3ementsparket, 

Oo HET PARKET IS GENES`i IGD NOORDSINGEL 117 



MINISTERIE 	JUSTITTE 

AAN: Zijne Excellentie De Minister v 
Binnenlandse Zaken. 

Uw brief van: 26 juli 1965 
Afd. Pol., Bur.Pers. en 
Best, Zaken nr,57040 Kab. 

Onderwerp: anarchistische activiteit. 

Hoofdafd.Publiekrecht 
Afd.Staats- en Strafrecht 
No. R 5/65/1. 

's-Gravenhage, 2 september 196 

In antwoord op Uw bovenvermelde brief heb ik de eer Uwe 
Excellentie te berichten dat R.H.G.van Duyn, 	 en 

zullen worden vervolgd terzake van het misdriff van art,13 
Wetboek van Strafrecht en mogelijk in september a.s, zullen 
terechtstaan. 

Bij de voorgeleiding van de verdachten heeft de Officier 
van Justitie te Amsterdam de indruk gegeven, dat zij in werkelij 
heid Been enkel serieus plan tot het plegen van gewelddaden 
hadden, 
Te Uwer informatie voeg ik een fotokopie van het betreffende 
ambtsbericht hierbij. 

Van eventuele verdere voor U van belang zijnde ontwikkelin 
zal ik U op de hoogte houden. 

DE MINISTER VAN JUSTITIE, 

(get.) SAMKALDEN 
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De analyse van 'bet Provo-vraagstuk' van de BVD, van 1 september 1966. Het 

gehele stuk beslaat 4o pagina's, waarvan er bier 24 volgen. De vele, mysterieuze 

witte ruimten in de tekst zijn door de AIVD onzichtbaar gemaakte passages. 

De rode onderschriften en markeringen zijn van mij. 

Zie ook hoofdstuk 3. 
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MINISTERIE VAN FrIm7g7w 

Hoe 2 838.419 

Bijl,  g I 

Betr. ; De Provos 	exponent van 
hedendaags radicalisme coder 
de jeugd, 

Hiermede heb ik de eer U eon rapport aan te bieden betreffende: 

De "Provos"7  exponent van hedendaags radicalisme onder de jeugd. 

Het rapport heeft uiteraard niet de pretentie een complete ana-

lyse van het .orovo-verschijnsel to geven. Niet alleen kan dat nauwe-

lijks tot de teak van doze Dienst warden gerekend, maar oak zou het 

niet mogelijk zijn vanaf doze pleats elle facetten van het provoL  

vraagstuk (en ruimer: van het verschijnsel van het radicalisme onder 

de jeugd) to overmien. 

Een moeilijke omstandigheid is voorts, dat dit verschijnsel zich 

voordoet in het randgebied van hetgeen normaliter tot de extremistisch, 

stromingen kan warden gerekend; vat de provo's betreft geldt daaren-

boven, dat de grens tussen politieke activiteit en straatscheneerij  

vaak moeilijk to trekken \Tait. 

HET HOOFD VAN DE DIENST 

Mr. JS Sinninghe Damst6. 

AAN: P.Gs 	Cod.K's. 

Aanbiedin Pr0001-21,xi:“..)it van de 
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DE °PROVW.on 

Exvonent van hedendaas radicalisme ende,- de 

I Aipeeene achter ronden 

In de afgelopen jaren, met name vanaf 196o, valt ender de jon-

geren, al of niet politick georganiseerd, een toenemende radicaliteit 

te bespouren. 

De grenzen tussen straten schennend nozemdom en politiek gemn- 

spireerde jeugd zijn 	ook vat hun wijze van optreden betreft 	vaak 

moeilijk te trekken. 

Met name het "provotariaat", wellicht te typeren als "losgeslagen 

rode jeugd", is een groepering weiks aanhang zich ten dele nauwelijks 

van "beatniks", "nozems" e.d. onderscheidt® Voor zover politiek inge- 

steld, beleeft het onder de 	ressieve 	radica- 

lisme in deze vorm zijn climax, met alle daaraan verbonden risico's 

voor openbare orde en veiligheid, 

Daaraan zal in dit overzicht dam ook de meeste aandacht worden 

besteed. 

Toch zou het - naar het ons voorkomt 	onjuist zijn de prove- 

beweging los te maken van het verschijnsel van politiek radicalisme 

onder de jeugd in zijn algemeenheid; een verschijnsel, dat zich trou-

wens niet alleen in. Nederland voordoet® 

Dit radicalisme kenmerkt zich met name hierdoor, dat men zich 

- ter bereiking van politieke doeleinden bedient van middelen en 

i 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 near illegale methoden van strijd. 

Hot volt op, dat doze karakteristiek in de loop der zestiger ja-

ren is gaan gelden voor verschillende politieke jongerenorganisaties, 

waarVan men zulks - afgaande op de geestverwante instelling der oude-

ren niet zou hebben verwacht. 

Behalve aan (qua doelstelling reeds aim extremistisch te book 

staande) anarchistische en trotskistische groeperingen wordt hier ge-

dacht aan een reeks radicaal-pacifistische en links-socialistische 

jongeren-groeperingen, met als corypheeen het door anarchistisch 

georienteerde figuren geinfiltreerde Comit6 29 november 1962, de Peel-

fistisch Socialistische Jongeren Werkgroepen (PSJW) en de links- 

Provorapport p. 	Dit comic (onderaan) 	 ..:ht no eon N,Arro-taptoo in Amsterdam, 

waarbij demonstranten tegen de declname van het toen nog fascistiscke Portugal hardhanclig 

door de politic waren toe.getakeld. Hot kwam dos Met voort 	••oo bti-atoombomoctie, 

zoals op de volgende pagina wordt gesuggereerd. Er was ook geen sprake \'an ‘infiltratiel van 

anarchisteu, moor van openiiike deelnanee, an luit begin af aan, door otio Rudolf de Jong, 

redacteur van Buiten de perkeil. 



socialistisdhe "Socialistische Jeugd" (SJ). 

Op de achtergrond van het Comite 29 november trekt dan boven-

diem nog het in 1963 - in navolging van India, Engeland, Tanjanjika 

en de Verenigde Staten - opgerichte "Trainingscentrum voor GeestelijI 

Weetbaarheid en Geweldloze Actie" de aandacht, dat een uitvalsbasis 

lijkt to warden voor veelal illegale, zij het "geweldloze"actie 

OnwillekeurIg zal men vergelijkingen willen trekken met het re,  

volutionaire gedr'agspatroon van de ruwweg ale "links" aangeduide str,  

mingen, die one land na de eerste wereldoorlog beroerden.' Ook teen 

kwam veel revolutionair elan tot ontplooiing, deels gericht op Boort,  

gelijke actieobjecten (oorlog, kapitalisme, kolonialisme, fascisme) 

ale thans het geval is. 

Daarnaast dringen zich echter toch ook wel belangrijke verschi 

punten tussen toen en nu op: waren het toen veelal ook ouderen, die 

de jeugd inepireerden tot actief verzet tegen bestaande maatschappe-

lijke gebreken, thane zijn het just de jongeren, die de ouderen ver-

wijten hum idealen te hebben prijsgegeven en hen tot Baden aanzetten 

waren het toen 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, thane zijn dit de radicaal-pacifis-

ten en links-socialisten, veelal samen met de anarchistisch georien-

teerde, op conflict met het gezag gerichte provo's. 

Werd men toen (1918 e.v.) bij zijn hervormingsolan geinspireer 

op de golf van revolutie die vanuit het Oosten over Europa spoelde, 

thA.ns richt men het oog veelal op het Weston (i.c. op de Verenigde 

Staten) on zijn inspiratie on ideeen op to doen. 

Het waren b.v. de ban-de-bommers die na 1960 de stoot gaven tc 

de oprichting van een Nederlands Comite van 100, daarbij geinspireez 

op in de Verenigde Staten en Engeland reeds beoefende methoden, en 

tot radicaal optreden daarenboven gestimuleerd door anarchistisch 

on trotskistisch georinteerde jongeren. 

Zo verklaarde Drs. 	 o.m. PSP-functionaris, inspiratox 

van .het Comit& 29-11-'62 en medeoprichter van het eerder genoemde 

"Trainingscentrum" 	dat het genoemd Comite 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 geweldloosheidssysteem van Ds. Martin Luther King. 



Het was de PSjY1 die - naast 'Politeian en SVD - in Nederland 

de "jongerenactie Vietnam" op gang bracht l  daarbij behalve door trots-

kisten vooral ook door Amerikaanse activiteit en methodiek ("Teach 

±&.) geInspireerd. 

Oak treft het, dat het thane 	anders dan in de sociaal-zwakke 

Europese maatschappij tussen de beide wereldoorlogen 	met name de we] 

vaartslanden zijn, die - behalve met een nozemprobleem - met een pro-

bleem van eadicalisme en "politieke criminaliteit" onder jeugd en stu-

denten te kampen hebben. Zweden (Stockholm), de Verenigde Staten (New- 

zijn dear voorbeelden vane 

De vraag rijst, of de welvaart in dit verband optreedt als "ka-

talysator", ale 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 ge-

brek aan idealisme bij de ouderen een argument, dat bij alle radicale 

jongeren- en studenten-groepen near vorea komt, zodra zij verantwoor-

ding van hun doen en laten afleggen. 

Voorbeelden daarvan zijn er te over: 

Het Comite 29 november 1962 ontstond (evenals het Comite 

van 100-beweging elders) uit de behoefte "nu eens iets  
00 

reeels" tegen de atoombom te gaan doen. 

"Anders" (PSJW) stelde; "Wij willen "directe actie" on du: 

delijk to maken, vat wij bedoelen". 

De SJ wilde "doelgerichte protestacties" om "het onbehage: 

tegen de burgerlijke gezapigheid to kanaliseren". 

Bij "Provo" - tenslotte 	heette het: "de arbeidersbewegi3 

is ingedommeld achter de 	TV-toestellen in zelfgenoegzamf 

tevredenheid over de behaalde resultaten: ouderdomspengio,  

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" golden 
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en distantieert zich daarvan omdat deze niet aan hun taak hebben bean 

woord, hun idealen ontrouw zijn geworden en verzand zijn in theorie ci 

dogma, 

Het was de agressiviteit van de jongeren, die bier de behoefte 

deed ontstaan aan een doordachte methodiek on aan hun emotionaliteit 

uiting te geven. 

In de inleiding van het eerdergenoemde "Manual for direct actio: 

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 Socie-

ty which preaches brotherhood and practices. discrimination, Participa: 

in sit-ins have described the struggle in moral terms; there is less 

theory than in the thirties...". 

Men zou or niet verstandig aan doen de betekenis van dit radica 

iisme 	hier en elders - to bagatelliseren door het louter als een ve 

schijnsel van seer tijdelijke aard to zien, sulks bijvoorbeeld onder 

het motto, dat de jeugd nu eenmaal altijd radicaal is ingesteld, in h 

bijzonder dan de "rode" jeugd, die van de misschien vat "ingedommelde 

ouderen de toch in meerdere of mindere mate aanwezige revolutionaire 

instelling meekreeg. 

Voorshands mogen wij van doze in zekere sin dam "normloze" maar 

niettemin toch vaak idealistisch ingestelde jeugd, o.i. vcortgaande 

"radicale actie" verwachten® 

Belangrijk in dit verband is, dat de vele groepen, die elkaar 

actie-object en methodiek veelal wonderwel vinden 	vgl. het Jongeren 

Comite Vietnam - doorgaans handelen onder invloed van het politiek 

getij, al moot erkend, dat hier 	zowel als in het buitenland - de an 

atoombom-actie in eerste instantie de mobiliserende factor van "The 

New Left" en tevens de leerschool van haar huidige methodiek is gewee 

De politieke gebeurtenissen in Vietnam kunnen thans even good e 

het huwelijk van Prinses Beatrix en bepaalde neo-nazistische verschij 

selen voedingsbodem en startpunt van acties zijn. 

Vat Nederland betreft is voorts van belang, dat deze jeugd haar 

organisatorische centrum en haar klankbodem voornamelijk in het tradi 

tinned l "rode" Amsterdam vindt en verder, dat in de besturen van ver-

schllende der betrokken organisaties en groepen tegelijkertijd vaak 



zelfde figuren eat functie bekleden of ?fie sijn 

Tat de provo's betreft valt - zoals hieronder nag zal warden 

uiteengezet - in het bijzonder op 7  dat daarin vele jongeren eon toe-

vlucht zoeken, die sells in radicale organisaties ale SJ en PSJW nog 

teveel conformisme en gezapigheid menen aan te treffen. Vandaar ock, 

dat het Nederlandse jongerenradicalisme thans in dit prove-don zijn 

climax vindt. 

Met het oog pp de toekcmst is voorts van niet te miskennen be-

tekenis, dat van al daze jongerengroepen een radicaliserende invloed 

uitgaat op de ouderen: dat is merkbaar in de PSP, dat is voelbaar in 

het Comit6 1961 veer de Vrede en zelfs te traceren bij de oudere anar-

chisten en trotskisten. 

Het is niet uitgesloten, dat in het bijzonder de PSP-leiding sic 

tilt electorale overwegingen door de radicale instelling van doze haar 

vaak tech nog welgezinde jongeren gedrongen zal voelen zich naar buitE 

wat scherper op to stellen. 

Van belang is in dit verband, dat de PSP-comrnissie voor "vormin 

en scholing" in oktober '65 een speoiale brochure wijdde aan de the-

one en praktijk van. "het geweldloze verzet". 

Omgekeerd zijn er stellig ook "ouderen" in met name pacifistisci 

en links-socialistische kringen, die radicaal_pptredenvan_de iongerel 

diraotnfindirect aanmoedigen. Uitlatingen van bepaalde biding geve: 

de figuren in de PSP, dubieuze publiciteit via radio, TV en pens heb- 

ben dat 	vooral rand de 10e maart en i.v.m het politieoptreden in A: 

sterdaM meermalen geKllustreerd. 

"Non-conformisme" is tenslatte een eigentijds vorschijnsel, dad 

zich niet alleen 	zij het misschien wel hoofdzakelijk 	bij de jeugd 

manifesteert. Het is b.v ook een belangrijk motief achter de zoge-

naamde "dialoog" met het communisme. 

Verder is het van belang or de aandacht op gevestigd te houden 1  

welke invloed de communistische jeugdbeweging van het grotendeels bui 

ten haar on gegroeide neo-radicalisme ondergaat. 

Voorshands zullen de communisten vanwege het milieu der "anders 

denkenden" veal traditioneel sectarisme moeten overwinnen on zich tot 

"eenheid van actie" to zetten. 

De gang van zaken in het sedert september '65 bestaande jongere 
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comite Vietnam heeft sulks reeds enkele malen aangetoond. 

Met name de deelneming van Provo's aan bepaalde activiteiten 

blijkt een afschrikwekkende working op de communistische jongeren to 

hebben, "De Waarheid" beschreef het provo-optreden al eons als "obscui 

gedoe"® Overigens blijken verschillende communisten te gaan beseffen, 

dat zij met doze hoUding niet kunnen volstaani Het inzicht is groeien 

de, dat jets moet warden gedaan on de bereidheid van vele jongeren to 

radicale actie uit te buiten, on "het contact met de masea" niet aan 

links-socialisten en radicaal-pacifisten of aan provo's over te laten 

In breder verband kan men zich tenslotte afvragen, of relletje 

als die rend het optreden van het CPN-bouwvakcomite in Amsterdam in 

juni j.1, niet mode mogelijk werden tengevolge van het klimaat, dat 

in de afgelopen jaren - in het bijzonder sedert 1965 - in de hoofdsta 

(en elders) ontstond onder invloed van het optreden van niet-communis 

tische radicale jongeren, i,c, van de provo's, 



	

IL 	Do Provos 

	

1. 	inleiding --------- 

De anarchistische jongerengroep rood het blad "Provo", die ninth.  

juni 1965 in Amsterdam en omgeving actief is ea nation ook elders aan-

nang verwierf, wekte aanvankelijk de indruk veer uit allerlei negatie 

en door de deelnemers over het algemeen weinig doordachte onlustgevoe-

lens jegens de bestaande maatschappelijke orde te handelen, den uit gE 

fundeerde politieke overwegingen. Deze jongeren wilden, zoals zij ze14, 

zeiden, "de kans niet laten voorbijgaan de gevestigde maatschappij eer 

grondig te provoceren", aangezien zij enerzijds inzagen dat de vestigi 

van een anarchistische maatschappij eon onmogelijkheid was en zij er 

anderzijds van overtuigd waren dat hun voorspelling dat deze wereld aJ 

gevolg van een komende kernbomoorlog, "uit elkaar zou spatten", be-

waarheid zou wordene Daarom zou provocatie het enige zijn vat hen nog 

restte. 

Volgens een inlegvel in de eerste nummers van "Provo", silde dii 

blad primair anti-autoritair zijn. Gesteld werd, dat men zich verzet-

te tegen de autoriteit van personen en instellingen, tegen het militai 

apparaat, tegen de uniformen on petten van de politic, tegen de reclan 

menaen, die de medicijnmeesters van het moderne westen werden genoemd. 

Voorts zei "Provo" de dwingende greep, die doze groep op de gebruiken 

en behoeften van het volk heeft verkregen, te verafschuwen. Tegenover 

dii alles kon "Provo" geen kant-en-klaar recept voor de maatschappij 

stellen, zoals zij zou willen dat deze or zou uitzien, aangezien zij 

teveel in beslag word genomen door provocatie van de huidige. 

Volgens een artikel in het "Provo"-maandblad no 2 dd. 17-8-196.! 

provoceert de prove niet, zoals de nozem, uit verveling, 

maar uit onvrede met het huidige maatdchappelijke bestel. 

De anarchistische jongerengroep, die vrijwel van het begin van 

haar bestaan af pogingen heeft gedaan de nozemjeugd - die volgens haan 

instinctief in een passief verzet ten aanzien van het gezag leefde - 

tot actief handelen over te halen, heeft daarbij wel successen geboeki 

Ook op studenten oefent de provo-beweging een zekere aantrekkingskracl 

uit. De belangstelling yogi- happenings nam ook van die zijde toe. 

Sinds enige maanden gaat het er op lijken dat leidinggevende fii 

ren in de groep bezig zijn on aan de activiteiten moor politieke inhol 

to geven. 
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Men provoceert niet alleen meer on het provoceren, maar men wil ook 

bepaalde politieke doeleinden verwezenlijkt zien, zoals bijv de te-

rugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Zuid-Vietnam. 

Het is niet duidelijk, of men dit uitsluitend doet uit idealis-

tische overwegingen, of ook uit een zeker oppertunisme. De leiding 

zou er bevreesd voot kunnen zijn, dat op den duur een deel van de aan-

hang, wegens gebrek aan positieve waarden, zich zou terugtrekken van 

deelneming aan provo-activiteiten. 



Oni-staan en doelotPilin 

De groeo rend "Provo 3  trad eind mei 1965 voor het eerst voor hot 

voetlicht, toen zij per post aan mogelijk geinteresseerden, onder wie 

een aantal redacteuren van dag-, week- en maandbladen, een gestencild 

pamflet toezond, waarin de verschijning - per juli 1965 - van dit anar 

cistische jongerenblad word aangekondigd. 

In dit pamflet werd op vrij uitvoerige, zij het niet altijd even 

duidelijke wijze, documentatie verschaft over de redenen tot het uitge 

ven van "Provo". 

Na er op gewezen te hebben dat de geweldloze activiteiten van de 

anti-atoombombeweging, zoals die van de Ban-de-Bomgroepen, het Comite 

29 november 1962 (Comite van 100-beweging), het Comit6 1961 voor de 

Vrede, alsmede het Volkelcomite, in het slop waren geraakt, word near 

voren gebracht dat de linkse beweging bier te lande, wildt zij werkeli 

resultaat boeken, tot nieuwe methoden nicest overgaan. Geweldloos verze 

had slechts incidentele waarde, aangezien men daarbij teveel afhankeli 

was van massale deelneming en een de activiteiten gunstig gezinde pu-

blieke opinie. Daarom, aldus het pamflet, moest thans tot de dead war-

den overgegaan en diende men tot directe action to komen® Slechts een 

rebellerende linkse beweging, gegrond op anarchistische opvattingen zo 

daartoe in staat zijn. Het anarchisme immers, aldus het pamflet, pro-

pageert de meest openlijke rebellie tegen elke gevestigde orde. 

Aangezien evenwel de anarchistische beweging in Nederland minds 

de Tweede Wereldoorlog een kwijnend bestaan leidde, wilden le iniatief 

nemers "Provo" gebruiken om het anarchisme to vernieuwen en het speci-

aal onder de jongere generatic to verbreTden. 

"Provo", aldushetpamflet,wilde zich radicaal tor:en doze mnit,3ch 

pij verzetten, omdat doze kapitalistisch is en zich zou vergiftigen 

door een morbide winstbejag,burcaucratioch is, w:e:rdoor deio zithzelf 

zou verstikken tzeen eindeloze ambtenarij en als militaristische 

maatschappij hear eigen graf zou graven door - wat de provo's noemen 

een paranoide atoombewapening. De bewoners van doze maatschappij hebbe 

niets to verliezen dam de zekerheid van de dood door radio-actieve str 

ling. Daarom voelt h "Prevo" zich voor do kcuc eosteld:desperant verze 

of lijdzame ondergang. Het pamflet besloot met de oproep zich to ver-

zetten wear het maar kan, waarbij het anarchisme als inspiratie-bron 

nicest dienst doen. 
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Het is tot nu toe niet geheel duidelijk hoe de provo-groep is 

ontstaan. Wel is zeker, dat de "ideeenman" van de groep, Roel van MI5,  

(20-1-19434 daarin een belangrijke rol heeft gespeeld. Het is zelfs n 

onmogelijk, dat hij de asctor-intellectsalis is van het hierboven be-

sproken pamflet. Het mengelmoesje van de daarin vervatte gedachten ov 

een atoombomdreiging en de oproep tot directe actie met het anarchism 

als basis, is wellicht tot stand gekomen onder invloed van het politi 

ke verleden van doze uit Den Haag afkomstige en in Amsterdam filosofi 

studerende figuur. 

In november 1961, nog op de middelbare school, nam hij al deei 

zitacties van de plaatselijke Ban-de-Bomgroep. In juni van het volgen 

jaar was hij redactie-medewerker van het orgaan daarvan. In september 

1964 was hij medeondertekenaar van een protestbrief van het Comit6 

29 november 1962 aan de Spaanse consul in Amsterdam, in verband met 

de veroordeling door een Spaanse militaire rechtbank van een 18-jarig 

Schotse anarchist, op grond van het vervoer van explosieven. Dit comi 

té werd destijds opgericht uit protest tegen de berechting van deel-
nemers aan zitacties van de Ban-de-Bomgroep, maar hield zich vervolge 

ook bezig met andersoortigc protestactiviteiten® 

Voorts maakte Van Duyn eind 1964 begin 1965 gedurende enige mas 

den deel uit van de redactie van het anarchistische maandblad "De Vri 

In die periode ondertekende hij namens dat bled een in Amgterdam ver-

spreid pamflet, waarin zogenaamde "B.B.-geheimen" aan de openbaarheid 

werden prijsgegeven. Onder motivering van onvolwassenheid ten opzicht 

van het anarchisme, word hij kortiAien sit de redactie verwijderd. 

Het is opmerkelijk, dat sommige passages (vooral in het eerste 

gedeelte) van het "Provo"-pamfiet van mei 1965 letterlijk dezelfde 

zijn als die van een ongedateerd manifest van een zich noemende Feder 

tie 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 

beketid is de genoemde federatie nimmer near buiten opgetreden. 

In dit manifest, dat bestemd was voor "alle tegenstanders van d 

atoombom" en dat niet "in verkeerde handen" mocht vallen, werd na ear 

uiteenzetting over het mislukken van de anti-atoombombewegingen opge-

roepen on onder absolute geheimhouding een laatste revolutionaire pa-

ging to doen on alsnog invloed uit to oefenen op wat genoemd werd "dE 

rampzalige militaire ontwikkeling in de richting van een atoomoorlog' 



Cez en de ernat 	 no ode 

tot het hanteren von de meest 
	

neleti waarvan c.a, de vol- 

gende in het manifest werden opgescmd: hat 	bran 	of °phi 

zen van belangriAke militaire c-ebouwen en cases: spionnage en ooenbaar „„„ 	\\„„ „ .„‘ 	„„„.9„,„, „„„„ 

making 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 verstraiden van valse 

berichten; bevrijding van dienstweigeraars die tegen hun wil gevangen 

zitten of nevendiensten moeten verrichten en tenslotte agitatie onder 

soldaten met gebruikrraking van alle daartoe geschikte middelen. 

Een ander, weliswaar onschuldig gedeelte van dit manifest, is 

terug to vinden in een artikel van Poel van Duyn in het "Provo"-maand-

blad no 1 van 12 ,juli 1965, onder de titel °Inleiding tot het pro-

vocerend denken". 

Anarchistische Pacifistische 'derkgroep Zaanstreek  

Voor het begin van de "Provos-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 eon wergild- en levensbeschouwing, 

waarin geen plaits was voor het geloof in een autoriteit of in geweld, 

De groep zei zich to keren tegen ieder geweld en gezag, dat ten doel 

zou hebben een ander to overwinnen. Stelling werd genomen tegen iederi 

vorm van onderdrukking op grond van afkomst, ras of overtuiging; men 

zou daartegen in actie komen met alle ter beschikking staande, geweld 

loze middelenb 

vora iport p. 



De Anarchistische Paeifistische Yerkgroep Zaanstreek kwam in de 

loop van mei 1965 in het nieuws toen zij het eerste nummer van hear 

orgaan "Beret!,  (gedateerd april 1965) per open brief aan de BVD aan-

bood. Aangekondigd werd, dat dit tijdschrift onregelmatig zou verschi 

nen. Het bleef hij deze ene aflevering en in het "Provo"-maaudblad 

no. 2 dd. 17-8-1965 deelden 	en een van zijn geestverwanten mee, 

dat "Barst" was opgeheven en dat de redactie voortaan nauw zou semen

werken met "Provo". 



P 	
-rovo-begrippen ----------- 

Met de provo-beweging heeft ock een aantal nieuwe begrippen zijn 

intrede in onze sarnenleving gedaan. De belangrijkste zijn web het "pro 

votariaat", de "d6-klasse", het ''klootjesvolk", en "New-Babylon'. 

Tot het provotariaat rekenen doze anarchistische jongeren in de 

eerste plaats zichzelf. Verder de nozems en able kritisch (sic!) den-

kende studenten en kunstenaars. Zij alien warden ender de gemeenschap-

pelijke noemer gebracht van hen, die meestal niet bij het arbeidspro-

ees betrokken zijn, vaak geen baantje hebben, dikwijls vanuit eon pro-

testhouding Leven, van een bepaalde leeftijd zijn en wonen in de "as-

felt-jungles van de welvaartssteden". 

Het provotariaat, some de deklasse genoemd, wordt oak web omschr? 

von ale een anonieme menigte van subversieve elementen, die nosh 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 'open. 

Over het proletariaat zeggen de provo's, dat het zich heeft on-

derworpen aan zijn politieke 'eiders en zijn televisie. Het proleta-

riaat aldus de provo's, is samengesmolten met zijn cude tegenstander 

"de bourgeoisie", tot een grote, grijze massa, het "klootjesvolk". 

Over de arbeidersbeweging schreef 

dat doze achter de TV-toestellen is ingedommeld 

in zelfgenoegzame tevredenheid over de behaalde resultaten: ouderdoms-

pensioen en arbeidsvitaminen. 

Uit een gesprek van 

met Reel van Duyn, 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 moot veranderen, zodat het yolk een 

revolutionaire kracht wordt. Voorts roepen de provo's or tot een per-

manente staking, tot niet-werken. Aangezien de provo's,aldus Van Duyn, 

evenwol buiten het productieproces geplaatst zijn en zij er daardoor 

oak geen invloed op kunnen uitoefenen, is het logisch 	dat de rrovo- 

revolntie (waarin hij biijkbaar zelf gelooft) niet zal Mason zolang 

het proletariaat geen provotariaat wordt. 

In het voorgaande wetd gesteld, dat de provo's aanvankelijk geen 

kant- en-klaar recept hadden voor de maatschappij, seals die er uitein 

delijk zou moeten uitzien. Blijkens no 4 van het "Provo"-maandblad, 

Pr 	ppt t Si. 	14e regel \,sr Anton Constandse en Herr 
	sch 



28 oktober 1965 uitgekomen, kwam daarin later enige verandering. 

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



Volgens gran Duyn bestaat bij do Provo's een onbehagen over het 

fait, dat de enkeling geen invload heeft on de gang van taken in one 

land en ook daarbuiten. Daarom zien zij de happenings ale een Doging 

om hun aandeel in het (wereld) gebeuren, waarop zij menen recht to he 

ben, to verwezenlijken® De autoriteiten, aldus de provo's, zouden al 

het mogelijke doen hun dit onmogelijk to maken, De happening is dus 

• een demonstratie tot het verkrijgen van macht, die men niet heeft, ma 

waarover men wel zdu willen beschikken. 

Het magisch centrum  

Behalve de happenings hebben de provo's ook het zgna appelteken 

overgenomen® Dat teken,dat de provo's zier 

ale het symbool van het "Magisch centrum Amsterdam" ziet er als volgt 

uit: 

Met het uitstekende streepje wordt de Amstel, de aorta van Am-

sterdam bedoeld, De rondo lijn: de Amsterdamse grachten. De stip in 

het midden is het beeldje van het Amsterdamse Lieverdje op het Spui 

waar zaterdagsavonds om 12.00 uur happenings worden gehouden. 

Dit token wordt door de provo's ook wel het gnot (=genet) token 

genoemd, 

Provorapport p. 	9e ge. v.o.: van Robert jasper Groot-veld 



4. LeidinE (Amsterdam) 

Aihoewel de provols ale anarchisten het onderling principieel 

oneens heten te zijn, omdat zij volgens Roel van Duyn geloven in de 

noodzaak van een radicaal non-conformisme, van eon eigen mening over 

iets, zijn de top-proVo's toch wel gelijkelijk van mening, dat er een 

soort leiding moot zijn, wil de groep good kunnen functicneren. pat i 

in hun geval een kleine kern, de zgn® "in-group", die de initiatieven 

neemt en de plannen uitwerkt. 

Zoals reeds word opgemerkt,is Van Duyn de "ideeenman". Hij zegt 

ivan zichzelf, dat hij een uitgesproken mening heeft, die hij dikwijls 

lopschrijft en dat de anderen daartoe niet zo vaak komen. "Ik heb in-

cvloed op die provo-groep, maar dat wil allerminst zeggen dat wat ik 

schrijf kritiekloos aanvaard wordt." 



iviteiten 

De provo's hebben zich in het eerste jeer van hun bestaan aanvan 

kelijk alleen bezig gehouden net het organiseren van happenings (in 

Amsterdam voornamelijk rond het beeldje het "Lieverdje") en het uitge-

ven van geschriften. Ook trokken zij de aandacht door hun activiteiten 

rond verloving en huwelijk van Prinses Beatrix, tegen het optreden van 

politic on justitie en tegen de Amerikaanse politiek inzake Vietnam. 

Tenslotte kwamen zij bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1 juni j.1., 

in de hoofdstad met een eigen lijst uit.  

Voor wat de happenings betreft: wat de provo's daarover ook moge] 

beweren 	 in feite zijn het dwazo en zinloze vertoninui 

In eigen kring is eon enkele die mening ook toegedaan 

dat de wekelijkse happenings steeds vervelender begonnen to 

worden en 	 voelde 

toen al kennelijk weer voor demonstraties net een politick karakter 

scale die, gericht tegen het Amerikaanse optreden in Vietnam. 

Pas in april 1966 gingen provo-jongeren op grote schaal aan laatt 

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 'v:(erkgroepen (PSJVI). Bij het 
- 

coordinatieplan van acties tussen de SJ on de provo's, was aan de laat 

sten met name "het vuile werk" toebedeeld, seals het werpen van rook--

bommen en het strooien van kraaiepoten. Zoals bekond gebruikte men de 

bommen wel, near de kraaiepoten niet. 

In dit verband moot ook het bestaan van het provo-comit6 'We Pa-

red van de Jordaan" gememoreerd worden. Dit comite, dat in januari 196( 

word opgericht, beoogde aan het bruidspaar een "anti-huwelijksgoschenk' 

aan to bieden,alscok het doen ontsteken van "anti"-vuurwerk. Den medede-

ling daarover, doorspekt met profane volzinnen, word opgenomen in het 

"Provo"-maandblad no. 6 dd. 24-1-1966. 

Provo rapport p. 



Over de methodiek bij de te voeren acties bestaat in provo-top-

kringen geen eenstemmigheid. Wellicht is dit verschil van instelling 

inhaerent aan het feit, dat anarchisten het onderling principieel on-

eens zijne 

Zoals reeds 	 vermeld, staat Roel van Duyn niet 

afkerig tegenover het gebruik van geweld. Anderen daarentegen 

huldigen het principe van geweldloosheid. 



Eon ander facet van_ het doen en maten van orovo-jongeren is he 

gebruik van verdovende en zgn. bewustzijn,5verruimonde middelen, zoal 

aether, mescaline en LSD. 

In het reeds eerder gememoreerde interview met de ideeenman Roc 

van Duyn, gepubliceerd in "De Gids" no 1-1966, bracht deze near vorE 

dat het verzet tegen deze middelen eigenlijkwel paste in de provo-act 

tegen luchtvervuiling en verslaving van de consument."Aan de andere 

kantt,aldus 1/an Duyn,"zijn doze middelen illegaal waardoor zij aant/ 

kelijk warden year de provo's." 

Wet deze provo-instelling betreft; volgens insiders neemt de 

laatste maanden hot aantal gevallen van o.a. aethersnuivende provo's 

hand over hand toe. 

hroverapport p. 23 



mancien 

Het is tot nu toe niet duidelijk, of en hoe de provobeweging zic 

financieel kan bedruipen. De opbrengst van de verkoop van de Provo-

periodieken, zoals die van het "Provo"-maandblad, dat voor f 1.-- per 

exemplaar aan de man wordt gebracht, lijkt niet groot genoeg om de on-

kosten to dekken. Temeer dear de wederverkopers van elke gulden een 

kwartje zelf mogen behouden. 

Daze wederverkopers zijn voor het grootste deel prove's, die op 

deze manier trachten een centje bij te verdienen, dan wel aan een mini 

mum inkomen toe to komen. Dat dit laatste niet altijd lukt, zou of te 

leiden zbn uit het feit, dat een aantal van hen in juni j.l. betrokke 

was bij diefstallen uit sigarettenautomaten en niet-afgesloten auto's. 

In hoeverre de "principiele" installing van de anarchisten om geen 

eigendommen te erkennen, hier ook een rol heeft gespeeld, is niet be-

kend. 

Volgens persberichten verklaarde 

dat de mededeling als zouden de provo's bij hun activiteiten gefinan-

cierd worden door de opbrengst van de diefstallen - gepleegd door een 

jeugdbende, nauw gelieerd aan de provo's - klinkklare onzin was Vol-

gems haar zou de provo-beweging genoeg fondsen hebben, waaruit zij has 

activiteiten zou kunnen bekostigen. 

Wat deze laatste opmerking betreft: enige maanden geleden word 

vernomen, dat de provo's zich een offsetpers hadden aangeschaft, die 

f 6.000.-- zou hebben gekost. 

Len ander bericht sprak van prove- relaties,die zo nu en dan a: 

geldschieters optraden. 



clusle 

Zoals reeds werd gesteld, heeft de provo-beweging haar ontstaan 

in belangrijke mate te danker aan het verlangen van bepaalde jongeren 

om zich, op nog fellere wijze dan groeperingen ale SJ en PSJW, te ver 

zetten tegen burgerlijkheid en politieke gezapigheid, vooral rond een 

vraagstuk els dat van oorlog en vrede. 

Wet dit laatste betreft; ook voor de provo's was de anti-atoomb( 

beweging een katalysator en - oat methodiek betreft - een leerschool. 

Hun houding inzake het vredesprobleem (en andere politieke en 

maatschappelijke vraagstukken) - hoewel niet bepaald "vreedzaam" ge-

uit - kan niet als argument worden gebruikt tegen hun anarchistische 

pretentie. Immers heeft ook het "officiele" anarchisme in Nederland 

zich door de jaren heen overwegend als radicaal-pacifisme gemanifes-

teerd. 

Het is dan oak 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 rolitiek-anarchistisc 

overweg.wn dan door vage onlustgevoelens jegens de maatschaW4 laat 

leiden en in die zin met het nozemdom samenvloeit, anderzijds mag wor-

den aangenomen, dat de provo's niet geheel ten onrechte pretenderen 

een deel van datzelfde nozemdom wat meer politiek bewust gemaakt en ge 

mobiliseerd te hebben. Pat dit nozemdom net name voor anarchistisch 

getinte theorieen open staat, zal - gezien hun anti-maatschappelijke 

instelling - overigens niemand behoeven te verbazen. 

Hen en ander doet uiteraard niets of aan de belachelijkheid van 

bepaalde Provo-methodieken, evenmin trouwens ale aan de risico's van 

,hun optreden voor openbare orde en veiligheid. 

k 	In dit verband zij er terloops op gewezen, dat de door 

in zijn proefschrift gebruikte term "prove" 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 me:hodiek, met name over het toepassen van al 

dan niet geweldloze middele/t, behoeft geen verwondering to wekken; 

niet alleen doet dit verschiinsel zich voor in alle radicale jongeren-

organisaties, maar voor het .,:: -tarchisme gold altijd in het bijzonder, 

dat straffe organisatie en eanaeid van denkbeelden uit den boze en 

rapportp.35,8e1 	 pi 	W. Buikhuisen 



w,c—azaeru-vna.sIBUI). 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 semen net de politieke gebeurtenissen in 

Nederland en elders, waarin de provo's (evenals andere radicale 

jongerenorganisaties) hun uitgangspunt vinden (vgl. hoofdstuk I), 

anderzijds met de sympathie, die vele oudere politici - i.c. in PSP-

milieu - jegens deze jongeren uiten. Dit laatste dam vaak eerder nog 

uit gevoelens van afkeer jegens het politie-optreden dan uit verwant-

schap met de Drovo-idee;n. 

Het "begrip" dat velen 	te goeder of to kwader trouw - voor de 

drijfveren der provo-beweging vragen, moge dan op zichzelf een rede-

lijk 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. ale het ware van de daken 

wordt geschreeuwd. 

augustus 



e 

De door de nrovo's uitgegeven nrovocaties 

Provocatie no 1: Vergelijking tussen publicatie van het Hinisterie van Bin-
nenlandse Zaken intake de werving van politiepersoneel en 
het optreden van de Amsterdamse politic tegen de provo's in 
de zomer van 1965 (met foto's). 

no 2: Bevat een "signalement" van Prins Claus, alsmede een "person:: 
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: ????? 

no 5: Over het "witte fietsen"-plan van de provo's. 

no 6: Daarin worden de deelnemers aan happenings opgeroepen tot 
een stille omgang road het Amsterdamse Lieverdje op 13 augus-
tus 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 to vormen. 

no 9:  99'299 

   

no10: Oproop om de nummers op to 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 on op 26 maart 1966 niet near het Lieverdje to gaa 
maar in plaats daarvan op 2 april d.a.v, deel to nemen aan ee 
demonstratie van het "Comite 19-.3-1966", gericht tegen het 
optreden van de politic. 

no13: Oproep om aan laatstgenoemde demonstratie deel to nemen. 

no14: Bevatte een profanatie van Goode Vrijdag® 

no15: Daarin werden laden van het Amsterdamse provotariaat opgeroe-
pen de yacht to 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 to blazon (zie 
"Provo"-maandblad no. 7), serious zouden nemen. 

no16: Daarin werd het provotariaat opgeroepen de happenings bij het 
( dd.5-5-166)Lieverdjo voorlopig to veranderen in eon soort samenkonst, va: 

waaruit de provo's naar de diverse punten waar noodzakelijk g( 

demonstreerd zou moeten worden, dienden to vertrekken. Nocht ( 
politie tot gewelddadon overgaan, dan moesten de provo's dit 
optreden negerena 

provorat port p, 



AFKO ING 

	

ACD-0 	Administratie en Centrale Documentatie-Onderwerpen 

	

AIVD 	Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst 

	

B 	afdeling B, die de politieke binnenlandse dreiging 

behandelde 

	

BO 	Afdeling B Operation. B-Operation ging praktisch altijd 

over agenten/infiltranten 

	

BS-LO 	verwijst naar de ambtenaar die het dossier ter zake 

behandelde 

	

BVD 	Binnenlandse Veiligheidsdienst 

	

CO 	Correspondentie-Omslag: voordat een document een 

bestemming in een dossier kreeg, ging het als co rond 

door de dienst 

	

DISTR. BFA 	distributie binnen BFA 

	

FA 	Front- en Andere (ook anarchistische) organisaties 

	

HBFA 	Hoofd van de groep Front- en Andere organisaties 

	

HBVD 	Hoofd van de BVD 

	

ID 	Inlichtingendienst 

	

IRA 	Irish Republican Army (Iers Republikeins Leger) 

	

LAMID 	Landmacht Inlichtingendienst 

	

MID 	Militaire Inlichtingendienst 



	

MIVD 	Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst 

	

OD 	onderwerpsdossier 

	

PD 	persoonsdossier 

	

PID 	Plaatselijke Inlichtingendienst, in het spraakgebruik ook: 

Politieke Inlichtingendienst. 

	

UDBA 	Uprava dravne bezbednosti (Staatsveiligheidsdienst 

van het voormalige Joegoslavie) 

De grote F betekent dat het document op film 

(= microfilm/microfiche) is gezet 
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