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Hiermede heb ik de eer Uwe Exeellentie een rapport aan te

bieden betreffende: De "Provo's", exponent van hedendaags radicalisme

onder de jeugd.

Het rapport heeft uiteraard niet de pretentie een complete

analyse van het provo-verschijnsel te geven. Niet alleen kan dat

nauwelijks tot de taak van deze dienst worden gerekend, maar ook zou

het niet mogelijk zijn vanaf deze plaats alle facetten van het provo-

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

de jeugd) te overzien.

Een moeilijke omstandigheid is voorts, dat dit verschijnsel zic

voordoet in het randgebied van hetgeen normaliter tot de extremls-

tische stromingen kan worden gerekend; wat de provo's betreft geldt

daarenboven, dat de grens tussen politieke activiteit en straatschen-

nefij vaak moeilijk te trekken valt.

Een exemplaar van dit rapport zond ik rechtstreeks aan.de

gelieve steeds 66n zaaK in e6n Lrier te beK&naelen. Bij teantwoording naxiwteurig Let ondenverp, de dagteltening en liet hummer van
. Jeze Lrief vennelden.
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DE "PBOVO's"

Exponent van hedendaags radicalisme onder de jeugd

I. Algemene achtergronden

In de afgelopen jaren, met name vanaf 1960, valt onder de jon-

geren, al of niet politiek georganiseerd, een toenemende radicaliteit

te bespeuren.

De grenzen tussen straten schennend nozemdora en politiek gein-

spireerde jeugd zijn - ook wat hun wijze van optreden betreft - vaak

moeilijk te trekken.

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

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

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

steld, beleeft het onder de progressieve jeugd constateerbare radica-

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

voor openbare orde en veiligheid,

Daaraan zal in dit overzicht dan ook de meeste aandacht worden

besteed.

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

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

methoden, die de grenzen van de in ons huidige democratische bestel

aanvaarde politieke normen overschrijden.

Er is in dit verband duidelijk sprake van een ontwikkeling van

legale naar illegale methoden van strijd.

Het valt op, dat deze karakteristiek in de loop der zestiger ja-

ren is gaan gelden voor verschillende politieke jongerenorganisaties,

waarvan men zulks - afgaande op de geestverwante installing der oude-

ren - niet zou hebben verwacht.

Behalve aan (qua doelstelling reeds als extremistisch te boek

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 Comite 29 november 19^2, de Paci-

fistisch Socialistische Jongeren Werkgroepen (PSJW) en de links-



socialistische "Socialistische Jeugd" (SJ).

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

dien nog het in 19^3 - in navolging van India, Engeland, Tanjanjika

en de Verenigde Staten - opgerichte "Trainingscentrum voor Geestelijke

Weerbaarheid en Qeweldloze Actie" de aandacht, dat een uitvalsbasis

lijkt te worden voor veelal illegale, zij het "geweldloze" actie.

Onwillekeurig zal men vergelijkingen willen trekken met het re-

volutionaire gedragspatroon van de ruwweg als "links" aangeduide stro-

mingen, die ons land na de eerste wereldoorlog beroerden. Ook toen

kwam veel revolutionair elan tot ontplooiing, deels gericht op soort-

gelijke actieobjecten (oorlog, kapitalisrae, kolonialisrae, fascisme)

als thans het geval is.

Daarnaast dringen zich echter toch ook wel belangrijke verschil-

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

de jeugd inspireerden tot actief verzet tegen bestaande maatschappe-

lijke gebreken, thans zijn het juist de jongeren, die de ouderen ver-

wijten hun idealen te hebben prijsgegeven en hen tot daden 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, thans 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 hervormingselan geinspireerd

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

thans richt men het oog veelal op het Westen (i.e. op de Verenigde

Staten) om zijn inspiratie en ideeen op te doen.

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

de oprichting van een Nederlands Comite van 100, daarbij geinspireerd

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

tot radicaal optreden daarenboven gestimuleerd door anarchistisch

en trotskistisch georienteerde jongeren.

Zo verklaarde o.m. PSP-functionaris, inspirator

van het Comite 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 geweldlooeheidssysteera van Ds. Martin Luther King.



Het was de PSJW die - naast i;Politeia" en SVB - in Nederland

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

kisten vooral ook door Amerikaanse activiteit en methodiek (:;Teach-

ins'M) geinspireerd.

Ook treft net, dat het thans - anders dan in de sociaal-zwakke

Europese maatschappij tussen de beide wereldoorlogen - met name de wel-

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

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

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

York) zijn daar voorbeelden van.

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

talysator", als factor, die relativering van de traditionale, door

de ouderen overgeleverde normen in de hand werkt.

Anderzijds is juist het verzet tegen de gezapigheid en het ge-

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

jongeren- en studenten-groepen naar voren 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

reeels" tegen de atoombom te gaan doen.

"Anders" (PSJW) stelde: "Wij willen "directe actie;i om dui-

delijk te maken, wat wij bedoelen".

De SJ wilde "doelgerichte protestacties" om "het onbehagen •

tegen de burgerlijke gezapigheid te kanaliseren".

Bij "Prove" - tenslotte - heette het: !ide arbeidersbevveging

is ingedommeld achter de TV-toestellen in zelfgenoegzarae

tevredenheid over de behaalde resultaten: ouderdornspendioen

en arbeidsvitaminen".

In de Verenigde Staten ziet men iets dergelijks. Men duidt het

jongeren-radicalisrne tegen oorlog, atoombom., rassisme en imperialisme

daar aan als "The New Left". Men wil zich daarmede onderscheiden van

de traditionele "linkse" partijen, die dan als "The Old Left" gelden



en distantieert zich daarvan omdat deze niet aan him taak hebben beant'

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

dogma.

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

deed ontstaan aan een doordachte methodiek om aan hun ernotionaliteit

uiting te geven.

In de inleiding van het eerdergenoerade "Manual for direct action'

wordt in dit verband opgemerkt: "Times are very different from the

early forties, when a few seasoned veterans of the peace and civil

rights movements experimented with direct action tactics. Today a

great deal of leadership comes from young people, angry with a Socie-

ty which preaches brotherhood and practices discrimination. Participanl

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

theory than in the thirties...",

Men zou er niet verstandig aan doen de betekenis van dit radica-

lisms - hier en elders - te bagatelliseren door het louter als een ver-

schijnsel van zeer tijdelijke aard te zien, zulks bijvoorbeeld onder

het motto, dat de jeugd nu eenmaal altijd radicaal is ingesteld, in he1

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

ouderen de toch in meerdere of mindere mate aanwezige revolutionaire

instelling meekreeg.

Voorshands mogen wij van deze in zekere zin dan "normloze" maar

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

"radicale actie" verwachten.

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

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

Comite Vietnam - doorgaans handelen onder invloed van het politick

getij, al moet erkend, dat hier - zowel als in het buitenland - de ant:

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

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

De politieke gebeurtenissen in Vietnam kunnen thans even goed als

het huwelijk van Prinses Beatrix en bepaalde neo-nazistische verschijn-

selen voedingsbodem en startpunt van acties zijn.

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

organisatorische centrum en haar klankbodem voornamelijk in het tradi-

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

schillende der betrokken organisaties en groepen tegelijkertijd vaak



zelfde figuren een functie bekleden of actief zijn.

Wat de prove's betreft valt - zoals hieronder nog zal worden

uiteengezet - in het bijzonder op, dat daarin vele jongeren een toe-

vlu'cht zoeken, die zelfs in radicale organisaties als SJ en PSJW nog

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

dat het Nederlandse jongerenradicalisme thans in dit provo-dom zijn

climax vindt.

Met het oog op de toekomst is voorts van niet te miskennen be-

tekenis, dat van al deze jongerengroepen een radicaliserendc- invloed

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

het Comite 1961 voor de Vrede en zelfs te traceren bij de oudere anar-

chisten en trotskisten,

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

uit electorale overwegingen door de radicale installing van deze haar

vaak toch nog welgezinde jongeren gedrongen zal voelen zich naar buiten

wat scherper op te stellen.

Van belang is in dit verband, dat de PSP-coraraissie voor "vorming

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

orie en praktijk van "het geweldloze verzet".

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

en links-socialistische kringen, die radicaal optreden van de jongeren

direct of indirect aanrnoedigen. Uitlatingen van bepaalde leiding geven-

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

ben dat - vooral rond de 10e maart en i.v.m. het politieoptredcn in Am-

sterdam - meermalen geillustreerd.

''Non-conf ormisme" is tenslotte een eigentijds verschi jnsel, dat

zich niet alleen - zij het misschien wel hoofdzakelijk - bij de jeugd

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

naarnde i;dialoog" met het coramunisme.

Verder is het van belang er de aandacht op gevestigd te houden,

welke invloed de comrnunistische jeugdbeweging van het grotendeels bui-

ten haar om gegroeide neo-radicalisme ondergaat.

Voorshands zullen de communist en vanwege het milieu der ;ianders-

denkenden" veel traditioneel sectarisme moeten overwinnen om zich tot

"eenheid van actie" te zetten.

De gang van zaken in het sedert September '65 bestaande jongeren-



comite Vietnam heeft zulks reeds enkele raalen aangetoond.

Met name de deelneming van Provo's aan bepaalde activiteiten

blijkt een afschrikv/ekkende werking op de communistische jongeren te

hebben. "De VVaarheid" beschreef het provo-optreden al eens als "obscuur

gedoe". Overigens blijken verschillende communisten te gaan beseffen,

dat zij met deze houding niet kunnen volstaan. Het inzicht is groeien-

de, dat iets moet worden gedaan om de bereidheid van vele jongeren tot

radicale actie uit te buiten, om "het contact met de massa" niet aan

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

In breder verband kan men zich tenslotte afvragen, of relletjes

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

juni j.l. niet mede mogelijk werden tengevolge van het klimaat, dat

in de afgelopen jaren - in het bijzonder sedert 19&5 - in de hoofdstad

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

tische radicale jongeren, i.e. van de provo's.



II. De Provo's

1. Inleiding

De anarchistische jongerengroep rond het blad "Provo;:, die sinds

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

hang verwierf, wekte aanvankelijk de indruk meer uit allerlei negatieve

en door de deelnemers over het algerneen weinig doordachte onlustgevoe-

lens jegens de bestaande maatschappelijke orde te handelen, dan uit ge-

fundeerde politieke overwegingen. Deze jongeren wilden, zoals zij zelf

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

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

van een anarchistische maatschappij een onmogelijkheid was en zij er

anderzijds van overtuigd waren dat him voorspelling dat deze wereld als

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

waarheid zou worden. Daarom zou provocatie het enige zijn wat hen nog

restte.

Volgens een inlegvel in de eerste numrners van "Provo", wilde dit

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

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

apparaat, tegen de uniformen en petten van de politic, tegen de reclarne-

mensen, die de rnedicijnmeesters van het moderne westen werden genoernd.

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

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

dit alles kon !'Provoi; geen kant-en-klaar recept voor de maatschappij

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

teveel in beslag werd genomen door provocatie van de huidige.

Volgens een artikel in het "Provo'l7-maandblad no. 2 dd. 17-8-1965

van een zich noemende

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

maar uit onvrede met het huidige maatschappelijke bestel.

De anarchistische jongerengroep, die vrijwel van het begin van

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

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

tot actief handelen over te halen, heeft daarbij wel successen geboekt.

Ook op studenten oefent de provo-be¥;eging een zekere aantrekkingskracht

uit. De belangstelling voor happenings nam ook van die zijde toe.

Sinds enige maanden gaat het er op lijken dat leidinggevende figu-

ren in de groep bezig zijn ora aan de activiteiten meer politieke inhoud

te geven.



Men provoceert niet alleen m.eer om 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, oi1 ook uit een zeker opportunisme. De leiding

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

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

deelneming aan provo-activiteiten.



2. Ontstaan en doelstelling

De groep rond "Provo;; trad eind me! 1965 voor het eerst voor het

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

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

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

cistische jongerenblad werd 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-atoomborabeweging, zoals die van de Ban-de-Bomgroepen, het Cornite

29 november 1962 (Coraite van 100-bewegiiig), het Comita 1961 voor de

Vrede, alsraede het Volkelcomite, in het slop waren geraakt, werd naar

voren gebracht dat de linkse beweging hier te lande, wildt zij vverkelijk

resultaat boeken, tot nieuwe methoden moest overgaan. Geweldloos verzet

had slechts incidentele waarde, aangezien men daarbij teveel afhankelijk

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

blieke opinie. Daarora, aldus het parnflet, moest thans tot de daad wor-

den overgegaan en diende men tot directe acties te komeri. Slechts een

rebellerende linkse beweging, gegrond op anarchistische opvattingen zou

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 sinds

de Twoede V/ereldoor^og een kwijnend bestaan leidde, wilden de iniatief-

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

aal onder de jongere gener::itic ' to vorbroiden.

"Provo", aldus hot panflet,;vildo zicli r.?.dicr-nl toften deze nn/>t-jchap-

pij verzetten, omdat deze kapitalistisch is en zich zou vergiftigen

door een rnorbide winstbejag,burcaucr£tioch is, wv;:.rdoor dcKO aich^i:.-lf

zou verstikken t.'j>v. een eindeloze ambtenarij en als mill tar isti^sche

maatschappij haar eigen graf zou graven door - wat de provo's noemeii -

een paranoide atoombewapening. De bewoners van deze maatschappij hebben

niets te verliezen dan de zekerheid van de dood door radio-actieve stra-

ling. Daarora voelt i> "ProTo" zich voor do kcuc •;ecteld: despernat verzet

of lijdzame ondergang. Het parnflet besloot met de oproep zich te ver-

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

moest dienst doen.



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

ontstaan. Wei is zeker, dat de "ideeenraan" van de groep,

.daarin een belangrijke rol heeft gespeeld. Het is zelfs nie

onmogelijk, dat hij de auctor-intellectualis is van het hierboven be-

sproken pamflet. Het mengelmoesje van de daarin vervatte gedachtc-n over

een atoombomdreiging en dc- oproep tot directe actie met het anarchisme

als basis, is v/ellicht tot stand gekomen onder invloed van het politie-

ke verleden van deze i in Amsterdam

studerende figuur.

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

gedeelte) van het "Provo"-pamflet van mei 1965 letterlijk dozc-lfde

zijn als die van een ongedateerd manifest van een zich noemende Federa-

tie van Actiegroepen tegen de Atoombom (FAA), dat voor een deel als

opruiend kan v/orden aangemerkt. Exemplaren van dit manifest v/erden in

de zomer van 1965 in het bezit van provo's aangetroffen. Voorzover

bekend is de genoemde federatie nimmer naar buiten opgctreden.

In dit manifest, dat besterr.d was voor "alls tegenstanders van de

atoombom" en dat niet "in verkeerde handen" mocht vallen, iverd na een

uiteenzetting over het rnislukken van de anti-atoombombewegingen opge-

roepen om onder absolute geheirahouding een laatste revolutionaire po-

ging te doen om alsnog invloed uit te oefenen op wat genoemd v/erd "de

rampzalige militaire ontv/ikkeling in de richting van een atoomoorlog".



Gezien de ernst van de dreiging, raeende het FAA het recht te hebben

tot het hanteren van de rneest radicale middelen, waarvan o.a. de vol-

gende in het manifest v/erden opgesorad: het in brand steken of opbla-r

zen van belangrijke militaire gebouwen en bases; spionnage en openbaar-

rnaking van militaire geheimen; het tot persona non grata verklaron van

alle militaire gezagsdragers en hen als zodanig behandelen; sabotage

door destructie van militair materieel en het verspreiden van valse

berichten; bevrijding van dienstweigeraars die tegen hun wil gevangen

zitten of nevendiensten inoeten verrichten en tenslotte agitatie onder

soldaten met gebruikmaking van alle daartoe geschikte middelen.

Een ander, v/eliswaar onschuldig gedeelte van dit manifest, is

terug te vinden in een artikel van ̂  in het "Provo"-maand-

blad no. 1 van 12 juli 19^5, ondor de titel "Inleiding tot het pro-

vocercnd denken".

Anarchistische Pacifistische //erkgroep Zaanstreek

V66r het begin van de "Provo"-activiteiten bestond er in de

Zaanstreek reeds een groepje anarchistische jongeren, cat in oktober

196^ in een beginsclverklaring de huidige staatkundige en militaire

systemen veroordeelde op grond van een wereld- en levensbeschou»ving,

v/aarin gcen plaats was voor het geloof in een autoriteit of in geweld.

De groep zei zich te keren tegen ieder gev/eld en gezag, dat ten cloel

zou hebben een ander te overwinnon. Stalling v/erd genomen tegen iedere

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

sou daartegen in actie komen met alle ter beschikking staande, gev;eld-

loze middelen.



De Anarchistische Pacifistische Jerkgroep Zaanstreek kwam in de

loop van mei 1965 in het nieuws toen zij het eerste nuramer van haar

orgaan "Barst" (gedateerd april 1965) per open brief aan de BVD aan-

bood. Aangekondigd werd, dat dit tijdschrift onregelmatig zou verschij-

nen. Het bleef bij deze ene aflevering en in het "Provo"-rnaandblad

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

dat "Barst" was opgeheven en dat de rodactie voortaan nauw zou sarnen-

werken met "Provo"



3« Provo-begrippen

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

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

votariaat", de "de-klasse", het ;;iclootjesvolk", en "New-Babylon".

Tot het provotariaat rekenen deze anarchistische jongeren in de

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

kende studenten en kunstenaars. Zij alien v/orden onder de gemeenschap-

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

ces betrokken zijn, vaak geen baantje hebben, dikwijls vanuit eeri pro-

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

falt-jungles van de welvaartssteden".

Het provotariaat, soms de deklasse genoernd, wordt ook wel omschre-

ven als een anonieme raenigte van subversieve eleraenten, die noch tot

het proletariaat, noch tot de bourgeoisie behoren en die eigenlijk

tot een grote groep jongeren gerekend raoeten worden, die niet meer

langs "het oude, bekende paadje" willen lopen.

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

derworpen aan zijn politieke leiders en zijn televisie. Het proleta-

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

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

Over de arbeidersbeweging schreef

, dat deze achter de TV-toestellen is ingedomraeld

in zelfgenoegzame tevredenheid over de behaalde resultaten: ouderdoms-

pensioen en arbeidsvitarainen.

Uit een gesprek van de journalist > en de

schrijver met i, welk gesprek op de band

ward 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 raoet veranderen, zodat het volk een

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

manente staking, tot niet-werken. Aangeaien de provo's, aldus ,

evenwel buiten het productieproces geplaatst zijn en zij er daardoor

ook geen invloed op kunnen uitoefenen, is het logisch ^a^ de provo-

revolutie (waarin hij blijkbaar zelf gelooft) niet zal komen zolang

het proletariaat geen provotariaat wordt.

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

kant- en-klaar recept hadden voor de maatschappij, zoals die or uitein-

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



28 oktober 1965 uitgekoraen, kwam daarin later enige verandering.



Volgens bestaat bij de provo's een onbehagen over het

feit, dat de enkeling geen invloed heeft op de gang van zaken in ons

land en ook daarbuiten. Daarom zien zij de happenings als een poging

om hun aandeel in het (wereld) gebeuren, waarop zij menen recht te hcb-

ben, te verwezenlijken. De autoriteiten, aldus de provo's, zouden al

het mogelijke doen hun dit onmogelijk te maken. De happening is dus

een demonstratie tot het verkrijgen van rnacht, die men niet heeft, rnaa:

waarover men wel zou willen beschikken.

Het magisch_centrum

Behalve de happenings hebben de provo's ook het zgn. appelteken

van i overgenomeii. Dat teken, dat de provo's zien

als het syrnbool van het "Magisch centrum Amsterdam" ziet er als volgt

uit: .̂""\ I

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

sterdam bedoeld. De ronde lijn: de Amsterdamse grachten. De stip in

het rnidden is het beeldje van het Arnsterdamse Lieverdje op het Spui

waar zatc-rdagsavonds orn 12.00 uur happenings word'en gehouden.

Dit teken wordt door de provo's ook v/el het gnot (=genot) teken

genoemd.



'i. Leiding (Amsterdam)

Alhoewel de provo's als anarchisten het onderling principled

onecns heten te zijn, omdat zij volgens geloven in de

noodaaak van een radicaal non-conf ormisme, van een eigen mening over

iets, zijn de top-provo's toch wel gelijkelijk van rr.ening, dat c-r een

soort leiding most zijn, wil de groep goed kunnen functioneren. Dat is

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

neerat en de piannen uitiverkt.



5. Ac t ivitcit en

De p r o v o ' p hobbcn ~ i o h in hot c o.r.~tt: j aa r v ~ n hun bc s t aan r-:anvan-

kwl i jk y.llc, on h,.;iig gehoudcn ;ri ; , - t he t orr/nnl noron \r-.n hr.o^ning.s (in

Amste rdam voornuniul i jk road h^l bee ld je hv_. i " L i u V c r d j u : ' ) ^.n hot u i tgu-

ven van gc-schrif ton. Ook t roKkui i a i j do aandaci i t door hun ac t iv i t^ i tcn

rond v^rlvving ^a huv.'fli jk van rr incut; Dw' ' . t r ix , tv ,gan h o t o c . r o U o n vnn

politie on just i t ic- c-n t w g w n de Ai:i^rik»answ poli t ick ina^k^ V i e t n a m ,

Tenslot te kv.T.mc-n z i j bi.j de ( jenieent ^ rn;-i'isv..-rki.."-iu(:;cn v :n 1 juni j . l « ,

in do hoofdr . t^ .d ne t eon cipen li ,-jf.t u i t .

Voor v/at d.: ha^V'Cnings bo t re f t : \vat de -prove ' s d.-r. rover ook no pen

b c w e r c n » in f . it •:• -i.jn h..;t d\.'-.sc- en ~inlo.-c v ~ r t o n i n g c n

In ciftc-n kring ir: . .en cnk i : Lc die rnenir .g OOK *-occtd^p,n;

, dat dc ' .vck^li j k so ha ) ^ o n i n , ^ n c . t r c d n Vi:rvcli : idt;r h c g o n n c n to

v.'ordun on dat h i j cr ~"nn ook 'n nr n i c t ncc-r nnar toe ~ing. '.-i'ij vo- .- ldo

tocn .T 1 k L n n c I i j k ir . i 'cr vocr d o r n o n s t r n t i c o we t .--en r io l i t . i tk kr - rp . l ' t c r

zo"lo die- , gc-richt t.-igc-n h-: t A n c r i k n a n s o o'otreden in \.7 i -_ tnnsr i .

Pas in april 19^& ginf_;en j^rovo- . jon^c ro:i op grott. oc:hr;.;;I aa.-i ina

bw 'do^ ldo act ivi t c i ton ; : ;uvdcun.

Kond do gebeurtcniascn op dc 10de naar t j .l . t rckkon de p rove ' s

voornamcl i jk de aamlacht door hun mo",.stal pezamenl i jke act ivi tci ten r.:ot

andero organisat ion, zeals dc- Social ist ischo J;.ugd van Ncdo-rLand (3J)

en de Facifist isch-oociali^t iGcho Jongoron . .v.rkgroo con (PoJ . . ) . Sij hot

coordinatieplan van ac t ics tussen de 3J ^.n de p rovo ' s , v.'as aan dc l&at-

s ton met name ' 'hot vuilo v;erk" toebcdo-c ld , zoals hct '.v^rpen van rook-

cor.iiHon en hct strooien van k raa i epo ten . ^oals bokend ;?'-^ruikte ..;cn do

bommen \ /o l , rrs.ar dc- k r a a i o p o t o n a iw- t .

In dit VGrfcar .d :',o-. t ook hct best.-an v.n hct provo-comite 'Oe r'a-

rel van do Jordaann gemo-inorv. o-rd vvorden. Jit cc:niti, dat in januari 1966

v:erd opgericht , bc-cogde -.an net bruidspaar oo-n t ; ant i -huv;e l i jksgeschenk : t

aap to bieden,-alscok h c t .loon ontc teke-n van ' 'anti ;-v.r r'.v-^rk. x_c-n mc-dode-

ling daarover, doorspo-kt net p ro f :me vols innen, v:o-rd opgcno i / en in hot

d no. 6 u d , /J'4-1-1966.



6. Publicaties

Wat de uitgaven van de provo-beweging betreft: naast hot r/iaand-

blad "Provo11 - oplage : 13.000 exemplaren, \olgens een raededeling in

hst blad zelf - worden ook nog genunimerde "provocaties'1 uitgegeven,

v/aarin de aandacht op spcciale onderwerpen v/ordt gevestigd. In de bij-

lage wordt een opsomming gegeven van de inhoud van die provocaties.

In het maandblad zelf staan denkbeelden en plannen van de provo's

c-n v/orden sons aankondigingen gedaan over te ondernemcn activiteiten.

Ook treft men er zo nu en dan artikelen in aan van subversieve aard.

Gedacht wordt hierbij aan net opnemen in verkorte vorm van ;?De prac-

tischc anarchist" (een aan het begin van deze eeuw anoniern uitgegeven

brochure) waarin recepten staan verraeld inzake het vervaardigc-n van

bomrnen ("Provo" no. 1 dd. 12-7-1965). Andero voorbeelden betreffen

ideeen van in een artikel in hetzelfde nurarner over het

bestorraen van het paleis op de Dam en het ''eindelijk cons leggen van

bommen in de brievtnbus van het BVD-gebouw''. Ook werd in hot maand-

blad de suggestie aangetroffen tot het opblazen van de IJ-tunnel ("Pro-

vo" no. 7 dd. 25~2-1966).

In "Provo" no. 9 dd. 12-5-1966 werden uiteenzettingen gegeven

over diverse "witte"plannen, zoals het witte schoorstenen- en fiet-

senplan ' en het v/itte kippenplan.

Volgens een artikeltje over dit laatste plan van

werd als uitvloeisel van het politie-optreden

op 10 maart j.l. in de hoofdstad, besloten tot oprichting van de provo-

vereniging "Vrienden van de Politic" (VVP). Op 19 maart d.a.v., tege-

lijk met de opening van de tentoonstelling "10-3-1966!i5 word hot sgn.

witte kippenplan gelanceerd. Volgens de schrijvor is de wittc kip de

vredesvogel van h^t provotariaat. In de plaats van de politie wil dit

plan "witte kippen" aanstellen, die een witte jas en een witte pet

mooten dragen en die belast zullen worden met .de distributie (voor noodg

vallen) van verband en raedicijnen. Voorts dienen zij lucifers en voor-

behoedmiddelen bij zich te hebben, "alsook appeltjes van oranje on kip-

peboutjes voor het hongerend provotariaat".

Ook werd in dit MProvon-nuramer propaganda geraaakt voor hot witte

v;oningenplan. Daarin wordt er o.m. voor gepleit ora bij het saneron van

v/oonwijken, indien de afbraak niet onmiddcllijk gevolgd wordt door

nieuwbouw, de vrijkornende woningen als tijdelijke onderkornens ter be-

schikking van alleenstaanden te stellen. Voorts zoudun de v/oningen in



de binnenstad van Amsterdam, die thane In gebruik zijn bij kantore-n en

bedrijven, nun oorspronkclijke bestemming dienen terug tc- krijgen. Op

die manicr zou de ontvolking van de binnenstad tegengegaan kunnen vor-

den.

In "Provo" no. 8, dd. 1^-^-1966 stelde !•

voor ora vrouvven en moisjes

voor te lichton over voorbehoedrniddelen. Daartoe zouden consultatie-

bureaus in hot levun mot-ten worden geroepen. Dit plan heeft de naara

van hc-t i;v/itte wijvenplan" gekregen.

In een anderc publicatie vverd het gebruik van kraaiepotcn ttgen

v/elvaartssymbool no. 1, de auto .rtangekondigd, daar deze :;'de leefbaar-

iioid" zou bc-dreigen.

Naast "Provo" bestaat er sinds begin juli j.l. een niouvv blad,

genaamd "Image". iVat de inhoud van dit iedere v^ertien dagc-n verschij-

nend periodiek betreft: de artikelon d-r.arin doon niet onder voor die

in "Prove". Blijkons een publicatie in het eerste nutnraer is hit de be-

doeling om ''v/itte'1 informatie te gcven. Daaronder vorstaan de provo's

het wcergeven van raeningen zonder enig voorbehoud. Dat blijkt duidc-lijk

uit een artikeltjo in "Image" no. 1, waarvan gezegd wordt, dat -hot van

de hand van een onbekend pornograaf is. Ook in "Image" no. 3 kornt oen

dergelijk artikeltje voor.



Blijkens een publicatie in hit anarchistisch blad i!Recht voor

Allen" dd. 6 augustus 1966 gaat "Provo" voorts binnenkort ec-n t.wojŝ

I!lS:SS.̂ £iiiJS££ internationale cditie uitgeven in de Engclse taal on is

verder de vcrschi jning op komst van c-en provo-wo^kb_lad.

Op de lezers van "Recht voor Allen" wordt een beroep gc-dr-.an to

holpen bij ht-t vormen van "c,-on landelijk en intornationaal net van

tip- c-n nic-uv/sgevers", Hc-t "i-Iagies Perscentrurn" is tc bereiken onder



7. Method!ek

Over de methodiek bij de te vo&ren acties bestaat in provo-top-

kringen geen eensternmigheid. .-/ellicht is dit verschil van instelling

inhaorent aan het feit, dat anarchisten het onderling principicel on-

ecns zijn.



Eon ander facet van net doen en laten van provo-jongeren is hot

gebruik van verdovende en zgn. bevmstziInsverruinonde middelen. zoals

ac-ther, nescaline en LSD.

Wat dezc provo-instelling betreft: volgens insiders ncctft de

laatste maanden hot aantal gevallen van o.a. aethersnuivende provo1;

hand over hand toe.



Invloed; organisatie buiten Amsterdam

Wat de omvang van de provo-beweging betreft, was

begin 1966 van rnenir.g, dat or "hoogstens ee-n paar duizend" jongeren

achter hem on zijn geestverwanten zouden staan. Degenen, die met hen

sympathiseerden, zouden c-chter honderdduizc-nden kunnen zij)

Zijn laatste oprnerking lijkt, gezien het sternmenaantal dat de provo-

lijst op 1 juni j«l, in Amsterdam op zich verenigde, sterk overtrokken

Toen immers brachten 13022 mensen, ofttv;&l 2.^% van de Amsterdanise kie-

zers, hun stem uit op de provo's.

Weliswaar meet daarbij rekening gehouden worden met het feit,

dat deze jongeren aileen in de hoofdstad meteen eigen lijst uitkwamen,

doch anderszijds is het zo, d.at juist Amsterdam de grootstc concentra-

tie van links-radicale jongeren herbergt on dat daardoor in de hoofd-

stad ongetwijfeld de nieeste belangstelling voor de provo-ideeen bestaa-

Alhoewel geen exacte cijfers bekend zijn over de getalsterkte

van de provo's in Amsterdam en elders, lijkt het er op, dat de scha-fe-

ting van "hoogstens een paar duizend", v/el ongeveer juist

zal zijn; al moot men zich ook dan nog afvragen, v/elk de-el hiervan

tot het a-politiekc- nozem-dom gerekend dient te v/orden.

Wat de aanhang betreft is het opvallend dat naar verhouding vrij

veel studenten aan provo-activiteiten deelnemen, dan wel er sympathick

togenover staan. Uiertoe behoren studenten, die in politick opzicht

eerder nimrner de aandacht trokken, alsook figuren, die in anderc organi

ties in meer of inindere mate hun sporen verdienden, dan wel er gewoon

actief \varen.



Het is niet geheel duidelijk v/at deze studerende jongeren er-

toe gebracht he oft belang te gaan stellen in wat de provo's v/illen en

doen. Het is niet onrnogelijk, dat de houding van de autoriteiten jegen

de provo's daarin een rol heeft gespeeld. Ook moec bedacht worden, dat

er onder deze studenten jongeren zijn, die zich aan de zijde der

provo's hebben geschaard orn aan hun gevoelens ton aanzien van gezag

en koningshuis lucht te geven. Dat kan gebeurd zijn als gevolg van de

instelling, die zij van huis uit raeekregen, dan wel doorclat zij in

het leader van hun studie en orngang raet anderen. tot een racer radicale

opvatting kwame-n.

Behalve in de noofdstad zijn intussen ook provo-elcmenten acticf

(gewcest) in de volgende gerneenten:

a. Schiedam: Volgens een bericht in het v/eekblad ;!Vrij Nederland:' van 2k

juli 1965 was in deze plaats het r-inarchistisch Ueerstandscollege"

actief. De club zou tot stand gekonen zijn orn te agc-ren tegen de korast

van Prins Glaus naar I<e der land.

Zoals uit het ondervolgende zal blijkc-n v/as hij ook e?_ders

in Nederland en zelfs in Belgie betrokken bij provo-activiteitcai.

Voorzover bekend is het ,-narchistisch ':/eerstandscollege in Schiedam

eigenlijk nooit goed van de groiid gekornen.

b. Den Haag: Op Frinsjesdag 1965 vjarcn in de residentie een aantal jonge-

ren actief, waarvan er enkelen naderhand ook deelnamen aan elders ont-

wikkelde provo-acties.

Tijdens die activiteiten werd "provocatie" no. 7 verspreid, die de

tekst van de Troonrede bevatte, zoals K.M. de Koningin die volgens dc

provo's had moeten uitspreken en waarin zij o.rn. haar troonsafstand

aankondigde.

c. Rotterdam: In de loop van mei 1966 organiseerden provo's ook in Eottoi

dam (bij het beeldjc Fikkie) happening,



Inmiddels heeft de Rotterdamse provo-groep, "Desperadoi; genaarnd,

onder diezelfde naam een eigen blad uitgegeven dat qua opzet en in-

houd veel lijkt op het "Provo"-rnaandblad. Tot nu toe verschenen twee

numrners. In de laatste aflevering v;erden de namen en een soort signa-

lement gegeven van twee Rotterdamse politie-rnensen, die ;'beslist niot

te vsrtrouv/en zijn".

d. Ook in Groningen worden provo-elementen actief. In een in mei j.l.

uitgegeven "provocatie" v/erd de oprichting bc-kend gemaakt van een

Comite Vrienden van Provo, dat zich ten doel stelt het verspreiden

van de ideeen en van "de filosofie" van prove onder het Groningse

provotariaat en het bevorderen van de provotarische gezindheid als

tegenwicht tegen - wat men noemt - het onverantwoordoiijk fanatisme va

de militaire en andere autoriteiton, dat uiteindclijk alleen maar tota

le vernietiging met zich kan meebrengen. In de provocatie wordt

voorts opgeroepen zich te abonneren op het in Amsterdam verschijnen.de

blad ;iProvo". De jongeren en studenten, die sitting hebben in het

"Comite Vrienden van Provo" behoren tot de provo's of sijn lid van de

Vredc-sactiegroep van Studenten (VAS) of van de Noordelijke Anti-mili-

taristische Jongerengroep (NAJG).

'••Vat de publicaties betreft is Groningen voortvarend. Daar be-

staan nl. reeds twee periodieken, "Luca" en"Scandal". Dit laatste blad

werd opgericht, omdat men vond dat "Luca" zijn progressieve karakter

had verloren. Via het orgaan "Scandal" hoopt men de jongeren te kun-

nen overhalen tot het organiseren van happenings.



e. In Haarlem en omgeving is enige malen een soort literair provo-blad,

vermoedelijk van middelbare scholieren, verschcnen, onder de tittl "?".

Opmerkelijk Is, dat het 4-e nunmer van li?" verscheen

als bijvoegsel bij "De Vrije", een anarchistisch maandblad, v/aarvan

de rodactie en adrninistratie in Rotterdam zijn gevestigd. Aan dit

nummer verleenden ook Amsterdamse provo's hun medewerking, n.l. L

f. Volgens recente gegevens Is men ook in Utrecht bezig een provogroep

te formeren.

Die poging heeft wellicht reeds succes geboekt, want volgens

het "Frovoi!-rnaandblad no. 11 dd. 15-8-1966 vorschijnt in de Domstad

een provo-uitgave gennanid "Volte".

Voorts zouden nog provo-bladen in de volgende gerneenten worden

uitgegeven: in Leeuwarden "Dingetje", i ; in Leiden

"Oopi", i in Maastricht "Ontbijt op bed:i, I .1-

Tot nu toe v/erd geen bevestiging ontvangen of laatst genoende

vier perioaieken inderdaad provo-bladen zijn en of er een relatie

met de Amsterdamse provo's bestaat.



9. Contact mot net buitenland

a- Conta_ct ;riet do ''[~Revo 's'' (Belgie )

Gebleken is, dat er al c-nige tijd contacten bestaan tussen pro-

vo's in Nederland en gt,-estver\vanten van hen in Bolgie. Deze laatsten,

die zich "revo's" (afgel&id van revolte) noemen, gevc-n onder diezelfdo

naarn een periodiek uit, v/aarvan tot nu toe slechts een aflc-voring v/erd

gosignaleerd.

Begin deceraber 19&5 vcrschecn in de Nederls.ndsc pers het boricht,

dat Amstcrdamso provo's contacten hadden gelegd met g^estverwanten in

Antv/erpen met als doel deze laatste stad op te nenen in een zgn. vlucht-

schema, v;aarvan provo's gebruik zoudcn willen maken voor hot gc-val de

Nederlandse politic massaal tcgen hen zou willen optredc-n. Voigens de



publicatie zou dit laatste het gevai kunnen zijn rond de 10de rnaart

1966, de huselijksdag v.an Prinses Beatrix. De organisatie van het

vluchtschema zou door een Antv/c-rpse niljonair gefinancierd worden. *)

Onder de deelnemers van de ABC-protestrnars, die net Pasen 1966

word georganisoerd (van Den Holder naar Amsterdam) bevond zich ook etn

groep revo ' s.

b . Contact met de Vlaamse Volksunie

Op 23 juni 1966 werd in Antv/erpen

de tentoonstelling "Matrakkcn-sabbath" geopend. Organi-

satoren waren Amsterdamse provo's en de ultrarechtsc- Vlaamse Volksunie,

eon extreme Vlaanse nationalistische beweging. De expositie, die u-as

voorbereid door laatstgenoomde organisatie, was bedoeld om een boc-ld te

gevc-n van het optreden van de Belgische politie, die or met d.c matrak

(Vlaams v/oord voor guniiaiknuppel) maar op los zou slaan. Aangezien de

provo's voor v/at Noderland betreft een zelfde rncning zijn toegedaan,

kwar:, ren tot gezamenli jk optreden. Volgens bepaalde persberichten, zou-

den do Nederlanders echter niet op de hoogte zijn geweest van het fcit,

dat in de Vlaaniso organisatie ook ex-nazi's actief zouden zijn. Om die

rc-den botreurden de Amstc-rdamse provo's achteraf de gezaraenlij'ce acti-

viteit.

c. Contact mat Engeland

Volgens persberichten is de Engelse organisatie, die mot de pro-

vo's zou sympathisc-ren

, van plan op 9S 10 on 11 Sep-

tember 1966 in Londen een driedaagse manifestatie te organiseren, met

o.a. een grote happening. Daarvoor zouden vecl ingelse en -^uropese dich-

ters v/orden uitgenodigd.



• Oygrige_ contacten met het_buitenland

Intussen is geblc-ken van nog andere relaties tussen provo's in

Nederland en soortgenoten in het buitenland. Gedacht wordt daarbij aan

het contact van met Bel-

gische on Franse gcestvervvanten. In dit verband was zclfs sprakc van

cen Internationale conferentic- van jonge anarchisten op 16 en 17 april

1966j waaraan vorraoodelijk zou vvorden deelgenoffien door Belgischc, Fran-

se, Spaanse en Engelse "kanicraden".

Blijkens oe-n publicatie in het al eerder genoorade anarchisten-blac

F!De Vrijer; van april 1966, vond deze conferentie inderdaad op hc-t aan-

gegeven tijdstip plaats en vvel in Parijs. Voor Nederland namen or af-

gevaardigden van r'De Vrije" aan deel. Ook waron vertegenwoordigers van

tien verschillende anarchistische grocperingen uit Engeland, Zv/eden,

Duitsland, Italie, Frankrijk on Spaanse ballingen aanv/czig. Nicts v/ijst

or c-venwel op, dat ook provo's aan de conferentie deelnarnen. Het is mo-

gelijk, dat zij daartoc- - samen met geestverwanten uit het buitenland -

wel pogingen htbben gedaan, naar gezien hun opvattingen van het ;;nar-

chismc-, daarin geen succes boekten.



10. Financier!

Het is tot nu toe niet duideliik, of en hoe de provobeweging zich

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

periodieken, zoals die van het ';Frovo'i-rfiaandblad, dat voor / 1.-- per

exernplaar aan de man vvordt gebracht, lijkt niet groot genoeg om de on-

kosten te dekken. Terneer daar de \vederverkopers van elke gulden een

kwartje zelf raogen behouden.

Beze wederverkopers zijn voor het grootste deel provo's, die op

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

mum inkomen toe te komen. Dat d.it laatste niet altijd lukt, zou af te

leiden zijn uit het feit, dat een aantal van hen in juni j.l. betrokken

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

In hoeverre de "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 him activiteiten gefinan-

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

jeugdbende, nauw gelie'erd aan de provo's - klinkklare onzin vas. Vol-

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

activiteiten zou kunnen bekostigen.

..•at deze laatste opmerking betreft: enige maanden geleden vvsrd

vernomen, dat de prcvo's zich een off setters hadden aangeschaf t, d"''-

/ 6.000.-- zou hebben gekost.

Een ander bericht sprak van provo - relaties, die zo nu en dan als

geldschieters optraden.



11. De verhouding tussen ande-re orfranisaties en de prove's

a . de communisten en de pr ov £ _]_s .

Ee comrnunisten xvaren al vanaf het begin critisch t.o.v. de provo's

gfcst crnd.

Ben van de eerste uitlat.ingen van comrnunistische zijde kvvarn van

:;De l/aarheid" . Dezs betiteldc in augustus 1965 de provobeweging als

"obscuur gedoeu, Het behooft geen betoog, dat de comnunistische jeugd-

organisaties zich bij dit star-dpunt van de partij aansloten.

In het septcnber-nummcr 19&5 van t;Spektakel';, het maandblad van

de comrnunistische Crganisatie van Frogressieve Studerende Jeugd (OPSJ)

kvvam eon artikel voor, vvae.rin critiek word Reoefend op "de nihilisti-

sche activiteiten" van de provo's.

De communist en volharddc-n in hun houding, toen in april 1966 in

het Jongerc-ncor.ite Vietnam de annvregc tot to&lating van de prove's

aan de orde kwam. De ruzie binnen het comite (voornar:c-lijk tussen do

coirimunistc-n en dc af g-cvaardigdo vin dc SJ) licp zo hcog op, dat Ac t.-er-

sten zelfs met hun portefeuilles rammelden en verklaarden, dat indien

de provo's zouden v/ordcn toc-gelaten, hot Algemeen f'ederlards Jeugdver-

bond (ANJV) on de 01 SJ zich het comite zouden terugtrekken.

Een ander standpunt namen de jonge communisten in, tocn hot ANJV

besloot toe te treden tot het Comite 19 maart 19^6, dat door oen groot

aantal Amsterdamse jongeren './c-rd opgericht om langs legale veg tot c-en

oplossing to komen van de gespannen verhouding tussen politic en burge-

rij. De coinmunisten schaardcn zich daardoor achter een iniatief, waarin

de provo's een niet onbelsngrinke rol speelden. Het ARJV motivcerde zijn

deelneming met het argument zich niet van de rest van de jongerenorgani

saties te willen vervreemden.

Dtze comnunistische toctick iverd in april 1966 voortgezet, teen :le

jonge comriunisten in hun orgaan '''Jeugd" een artikel opnamen, v./aarin

zij lieten uitkomen dat zij thans, cvenr-iin als in vroegcre jaren, achtsr-

bleven ora te prot-cstcren tegen hut optreden van de politie. De commu-

nisten blc-ken in Rotterdam 2olfs bereid om met de prove's tot een zeker



vorm van samenwerking te korcen inzake Vietnam.

Dit tijdelijk lonken naar de provo's had vermoedelijk vooral ten doel

hun aanhang v/at milder to stenmen t.o.v. de CPI< met hot oog op de ge-

nieeriteraadGverkiezingc-n, \vaaraan de provo's met een e:gen lijst dreigder

deel te nemen en tenslotte ook deelnanien.

Ka de gerneeriteraadsverkiezingen bleken de communist en in elk geval

\veer veel minder interesse te hebben voor de provo's.

b. de pacifisten c-n de provo's

De redactie van de Facifistisch-Socialistische Jongeren V;erkgroe-

pen (PSJF), liet zich eveneens van de aanvang af critiach uit over de

provo's c-n hun optreden. Betoogd v.'erd, dat men zich door alleen rnaar

te provoceren diskvvalificeerde tot. querulant. "Acties als die van I-ro-

vo vvillen wij ook1', aldus de redactie, "rnaar dan acties die af zijn!r.

Daarmee bedoelde men, dat steeds duidelijk moet zijn wat men met een ac-

tie beoogt. Hen moest daarmede de publieke opinie willen ontv.ikkelen,

reaar men moost niet iets doen Mor, het doen';.

Deze reserves golden kennelijk niet rond de lOde maart. Hot leden

van de SJ en de provo's, namen tocn ook PSJW'crs deel aan activiteiten

tegen hot huv;elijk van r'rinses Beatrix.

Het is niet geheel duidelijk hoe do "ouderc" pacifisten (i.c.d?

PSF) nu eigenlijk tegenover de provo's staan. De berichten daarover

spreken elkaar vvel eons tegen on vermoedelijk wordt in FSf-kringen niet

gelijk over deze jongeren gedacht.



Bekend v/erd, dat de provo's voorner.iens zijn leder raadsoesiun;,

dat zich daarvoor leent, te begeleiden c.q. te laten volgen door acties

op straat. Het is hun bedoeling daarbij zo origineel mogelijk voor de

dag te kornen.

c. De links-socialisten en.de provo's

Zoals reeds vermeld bestond er rond de 10de inaart

een coordinatieplan van acties tussen de SJ en de provo's, waarbij aan

de laatsten met name "net vuile werk", zoals het vverpen van rookborntnen

en het strooien van kraaiepoten was toebedeeld.

»:/at de links-socialistische studentenorganisatie Politeia betreft

in de oktober-uitgave 1965 van het periodiek dat dezelfde naara draagt,

werd gestold, dat het optreden van de provo's vooral belangwekkend v;as

als poging, de voorheen ideologisch dakloze nozems politiek te beinvloe

den. Bit optreden is opzienbarcnd, aldus de publicatie en het variecrt

van debiel (de zgn. happenings) tot uiterst opbouwend (het gecollecti-

viseerde witte fietsen systeen en het breken van de mythe dat in Nc-der-

land nooit revolutionaire acties hebben plaatsgevonden). Volgens

"Politeia" zijn de- provo's te boschouwen als een gevolg van de degene-

ratie van de socialistische bevveging, zoals ook het anarchisrne aan het

eind van de vorige eeuw in ons land een gevolg was van het ontbreken

van een organisatorisch en theorotisch sterke socialistische be\veging.

"Desondanks", aldus do schrijver, "achten wij hun optreden nuttig in

de strijd tegen de heersende onverschilligheid en v/ansen we hun veel

succes bij verdere provocaties toe".

iLi E>e (oudere) anarchisten en de provo's

De twee anarchistische groepen, die in Nederland bestaan,hebben

verschillend gereageerd op de activiteiten van de provo's. Vanaf het

begin stond de Feaeratie van Vrije Socialisten, die het Periodiek

''Recht voor Allen" uitgeeft, er ta:nelijk synpathiek tegenover.



In een artikeltje in het numrner van 21 augustus 1965 word n.a.v. het

witte fietsenplan gesteld: "We noeten U toegeven, dat het alleen maar

een gebaar is dat niet tot het door de provo's beoogde doel kan voeren-

rnaar het brengt het wezenlijke van onze ideeen onder de rnensen en dat

is, buiten de publiciteit en de actie die het brengt, zeer belangrijk".

In "Recht voor Allen" van 2-10-'65 schreef een oudere anarchist

over de provo's: ;'Laten we dankbaar zijn, dat zij er dan zijn die ons

tot activiteiten dwingen en laten \ve ons beraden op de vraag of we vvel

de juiste wegen bewandelen ora de anarchistische opvattingen levend te

maken".

In het nummer van 13 novernber 1965 v/erd een verslag gepubliceerd

van een op 5 oktober gehouden vergadering van deze anarchisten net de

provo's. Het verslag bosloot aldus: "Het was een geslaagde avond en

raisschien kunnen we nog eens bijeenkoraen, ora te kijken of we geen

gemeenschappelijk platform kunnen \inden voor actie en propaganda" „

In het nurnmer van 2 april 1966 iverd propaganda gemaakt voor

"Revo", het blad van het Belgisch provotariaat.

Typerend voor do oiiderlinge verhoudingen is ook, dat "Ee-cht voor

Allen" ''d. 6 augustus 1966 het artikeltje, waarin de publicatie van

nieuwe provo-uitgaven v/erd aangekondigd, besloot met de woorden:

"Belangrijke plaatselijke berichten kunt U dus doorgeven aan dit

adres" (t.w, dat van Provo in Amsterdam) "maar vergeet ook RvA nietii''.

De groep rond "De Vrijc" daarentegen \vas vrijvvel vanaf het begin

gekant tegen wat de proxro's voorstonden. In "De Vrije" van oktober

1965 v/erd bijvoorbeeld gesteld, dat -uitgczonderd het witte fietsenplar;

er maar "een minimaal stukje constructief anarchisme" in de provo-

happening zat.

Nadat bekend '.vas geworden, dat de provo's in Amsterdam met een

eigen lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen zouden uitkomen, werd

de toon vr.n de publicaties over lien in nDe Vrije" steeds scherper.



12c Conclusie

Zoals reeds v/erd gesteld. he eft de provo~bev/eging haar ontstaan

in belangrijke mate te danken aan net verlangen van bepaalde jongeren

om zich, op nog fellere vvijze dan groeperingen als SJ en PSJW, te ver~

zetten tegen burgerlijkheid tn politieke gezapigheid, voora.l rond een

vraagstuk als dat van oorlog en vrede.

Wat dit laatste betreft: ook voor de provo's vas de anti-atoombom-

beweging een katalysator an -- v/at methodiek bstreft - een leerschool,,

Hun bonding 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. Immei-s heeft ook het ?rofiiciele" anarchisrne in Nederland

zich door de jaren hsen overv/egend als radicaal-pacifisme gemanifes-

teerdc,

Het is dan ook niet geheel toevallig. dat de in "Provo" opgegane

Zaanse groep van geestverwanten rond zich "Anarchistische

Pacifistische Werkgroep Zaanstreek" doopte,.

Is het enerzijds zo, dat een groot deel van de provo-aanhang

zich ~ in en buiten Amsterdam - vaak minder door politiek-anarchistische

overvjegingen dan door vage onlustgevoelens jegens de aaatschappij laat

leiden en in die zin met het nozemdorn samenvloeit. anderzijds mag v/or-

den aangenornen, dat de provo' s niet geheel ten onre^hte protor •:loreri

een deel van datzelfde nozemdom v/at rneer politick bevvust genaakt en ge~

rnobiliseerd te hebben, Dat dit nozemdora met name voor anarchistisch

getinte theorieen open staat, sal - gezien hun anti-maatschappelijke

instelling - overigens niernand behoeven te verbazen,

Een en ander doet uiteraard niets af aan de belachelijkheid van

bepaalde pro\'o-methodieken; evenmin trouwens als aan de risico's van

hun optreden voor oper.bare orde en veiligheid.

In dit verband zij er terloops op gewezen, dat de doo:

in zijn proe.Tschrift gebruikte term "provo" op de nozems

betrekking heeft en niet op de hier besproken "provo!s",

Dat binnen de provo-kring, ook binnen haar leiding, verschil van

inzicht bestaat over de me-.hodiek, met name over het toepassen van al

dan niet geweldloze middelea, behoeft geen verwondering te v/ekken;

niet alleen doet dit verschijnsel zich voor in alle raclioale .i.'ipgsren-

organisaties, maar voor het t iarchisrae gold altijd in hat bijzonder,

dat straffe organisatie en eon.^eid van denkbeelden uit den boze en



op zichzelf al on-anarchistisch is.

Voorshands ziet het er naar uit, dat het provo-dora nog niet

aan het eind van zijn activiteit en groei is gekomen, in noch buiten

Amsterdam.

Dit hangt enerzijds samen met de politieke gebeurtenissen in

Nederland en elders, waarin de provo's (evenals andere radicale

jongerenorganisaties) hun uitgangspunt vinden (vgl. hoofdstuk I),

anderzijds met de sympathie, die vele oudere politici - i.e. in PSP-

milieu - jegens deze jongeren uiten. Dit laatste dan vaak eerder nog

uit gevoelens van afkeer jegens het politie-optreden dan uit verwant-

schap met de provo-ideeen.

Het "begrip" dat velen - te goeder of te 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. als het ware van de daken

wordt geschreeuwd.

augustus 1966.



Bijlage

De door de provo's uitgegeven provocaties

Provocatie no 1 : Vergelijking tussen publicatie van net Hinisterie van Bin-
nenlandse Zaken inzake de werving van politiepersoneel en
net optreden van de Amsterdamsc politic tegen de provo's in
de zomer van 1965 (met foto's).

no 2: Bevat een !;signalement" van Prins Glaus, alsraede een "persona
non grata;!-verklaring t.a.v. betrokkene.

no 3' Over vvat de provo's noemen net "f ascistische verleden" van
Prins Hugo, Prins Glaus en Prins Bernhard.

no ?

no 5- Over net "witte fietsen"-plan van de provo's.

no 6: Daarin worden de deelnemers aan happenings opgeroepen tot
een stille orngang rond 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 orn te provoceren
en om anarchistische groepen te vormen.

no 9: ?????

no10

no11

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

Behelst publicatie van een als "vertrouweli jk" aangeduid
rapport van de G-emeenteli jke Gezondheidsdienst in Amsterdam

) over de luchtvervuiling in de hoofdstad.

no12: Manifest aan het Amsterdarase provotariaat, waarin dit wordt
opgeroepen om op 26 maart 1966 niet naar het Lieverdje te gaan,
maar in plaats daarvan op 2 april d.a.v. deel te nemen aan een
demonstratie van het "Comite 19-3-1966", gericht tegen het
optreden van de politic .

Oproep om aan laatstgenoernde demonstratie deel te nemen.

Bevatte een profanatie van Goede Vrijdag.

Daarin werden leden van het Amsterdamse provotariaat opgeroe-
pen de wacht te betrekken bij de IJ-tunnel orn aanslagen van
rechtse elernenten te voorkonen. Deze zouden dat van plan zijn,
daar zij het provoplan orn de IJ-tunnel op te blazen (zie
uProvo"-maandblad no. 7)) serieus zouden nemen.

nol6: Daarin werd het provotariaat opgeroepen de happenings bij het
( dd.5-5--'66) Lieverdje voorlopig te veranderen in een soort sarnenkomst, van

waaruit de provo's naar de diverse punten waar noodzakelijk ge-
deraonstreerd zou moeten worden, dienden te vertrekken. Hocht de
politic tot gewelddaden overgaan, dan moesten de provo's dit
optreden negeren.


