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De kultuur van het provoïsme 

Inleiding 

Wie de geschiedenis sch rijft van een poli t ieke partij en de lezer 
du idelijk wil maken wat nu de 'ideologie' van deze part ij is, staat 
voor ee n pro bleem dat weliswaar nie t eenvoudig is, maar toch op zijn 
m inst oplosbaa r. Immers, men kan in ee n dergelijk geval te raden 
gaan bij het onverm ij delijke beginselprogramma dat o p een al even 
onvermijdelijke opricht ingsvergadering tot stand is gekomen, Bij 
provo ligt da t anders. Aan vergaderingen met agen da's deden deze 
jongelieden niet. Laat staan da t er een vergadering is ge weest waar 
een beginselprogramm a werd aangenomen. Niets van dat al les. Provo 
staaLvoor een verzameling van in dividuen d ie stuk voor stu k hu n 
eigen ideeën hebben en waarbij het eens-zijn gelijke tred houdt met 
het oneens-z ijn . 'Wie het oneens zij n tot ui tgangspunt durft te 
verheffen, geeft da,umee blijk vertrouwen te hebben in de paradox, 
het irrationele', schrijft een provo in het provoblaJ . 1 Provo is een 
grillig fenomeen dat zich niet leen l voor een logies-wetenschappelij ke 
weergave. De - vaak bizarre - k reativiteit en de jongensachtige 
humor die waarschijnlijk wezenlijk aan het provosukses hebben 

*'Oit artikel is een, licht bewerkt, hoofdstuk uit mijn doktoraalskriptie: De 
werkelijkheid buÎtell spel - j eugdkultuur, provo en jOflgerenbe wegillg. (Vakgroep 
kultuur· en godsdienstpsychologie) Nijmegen, september 1981 . In deze skriptie 
ga ik in op de theorievorming over jeugd en jeugdkulluren en op de 
maatschappelij ke achtergronden van de 'nieuwe sociale bewegingen' , waarvan de 
provo-beweging in veel opzichten het startsein vormde . Het is ondoenlijk al dez.e 
inzichten in dit artike l te verwerken. Ik heb daartoe ook geen poging ondernomen. 
Voor de Gonge?) IeLe r die het provot ij dperk nie t heeft meegemaakt , kan dat 
vervelend zijn omdat ik in dit artike l niet het ve rloop van de gebeurtenissen 
ve rhaal. Het gaal mij er voo ral om een rekonst ruktie van het toenmalige p rovo
denken te presenteren. Voor de leze r die l ich verder wil verdiepen in wat wel het 
hoogtepunt van de nederlandse tegenkultuur genoemd wordt, geven de nolen 
li teratuur- en bronverwijzingen. 
I. Bart van Heerik huizen, m; Pro IlO 4 (28 oktober 1965). Zie ook: R. Y:l n Duyn 
(red .), Het Beste (resp. flef Slechtste) u ir PrOJIo . Amste rdam (De BCligC liij) 
1 9ó7 ,p. q~ . 

De kultuur van h 

bijgedragen, zouden het gl'V;I:l1' lopen tClIllllllt:r te gaan in een 
speurtocht naar het gemcl'IIGcltappi!IOkl' hel samenhangende en het 
logiese van provo. Een ,tualtj~ \':111 dic 111111101' kan als voorbeeld 
dienen. Vanuit zij n cet schl iilt 11111\'(1 1 1 1111 'i I uynman aan kollega-provo 
(rene van de Wee tering : 'Ol1ldn I de p ItlVorcligie creativiteit en 
nogmaals creativiteit uitballlint , hen ik begonnen aan een boek. "Een 
pheno rnenologische vcrhu ndclll1!l llVl'r dc verveling" . Het moet een 
standaardwerk worden vall II).U()(J pllI!lIW'''. Maar ik heb'me alweer 
bedacht. Ik zil nu te tlcnh'l1 tlVl'l l'CI1 l'\sny over verbazing. Zo verbaas 
ik me hevig over het reglellll'nt nûl iCIlHlnd in staat is om voor iema nd 
die in een ru imte van J bh ... Ilwkl opgesloten Zil nog 46 leefregels 
op te steJlen.' 2 Ee n dergl'lijk wlspeltunge gedachtengang is tekenend 
voor de ongrij pbaarhcili vun hl' t ~c/clsc' l a p dat zich tooide met de 
naam provo . In dit art ikcl';I' ik dan unk geen poging ondernemen o m 
lol een omvattend begrip van dl' provo-beweging le komen. We! zaJ 
ik pro beren een aan tal ingrediënten aan te re iken die naar mijn mening 
tezamen de 'kultuur van hd provo"isllIc' VOnll cn. J ik baseer me daarbij 
voornamelijk op schrirlclijk~ hrunnen. 

De negatieve zijden van de welvaartmaatschappij 

De Lv, de roomklopper en d l! Ijsk.ast z ijn in de provogeschriflen de 
meest verguisde produkten van de moderne welvaartmaatschappij. 
Het z ijn sym bolen voor een samp.nleving die in t riomf haar welvaar t 
heeft binnengehaald en van deze konsumptie op een slaap
verwekkende wijze geniet. Mulisch diagnosticeert het tijdsbeeld van 
he t midden van de jaren zestig als volgt: 'Terwijl hun ouders op 
ijskasten en wasmachines gezeten met hun linkeroog naar de TEVEE 
keke n en met hu n rechteroog naar de AUTO voor de deur, een mixer 

2. Zie : A. de Jongh , Provo, een jaal' provo-activiteitcn. Rotterdam (Ke rco) J966 
p.26. 
3. Hoewel dit art ikel voomameUj k een rekonstruktie beoogt van de wijze waaIop 
de provo·beweging de werkelij kheid van het midden van de jaren zestig waarnam 
en analyseerde, spreken we hie r toch van kultuur van het provo ïsme . We doen 
dat omdat het gedachtengoed van provo geen laboratorium-analyse is, maar een 
verwoording van beleefde en tastbare maatschappelij ke tegenstrijdigheden. In de 
'kult uur van het provoïsme' wordeo deze tegenstrijdigheden niet opgelost , maar 
ko Uektie f gemaakt en lO t herkenbare kultu urvormen omgevormd . Als zodan ig is 
provo het nederlandse voorbeeld van wat het CCCS als 'coun ter-culture' 
defin ieert. Zie : J . Clarke, e .a ., 'Subcui tUIes, Cultures and Class', in: S. Hall en 
T. Jefferson (red.) , Resistance through RÏLUals . Lo nden (ll ulchinson) 197(). 
pp . 57-7 r. Zie ook de bijdrage van Ruud Ab ma. 'Hege monie en tegenkull uur' in 
JC/e rt' rilder (lrC' 35. 
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in de ene, De Telegraaf in de andere hand, begaven de kinderen zich 
's zaterdagavond naar het Spui.'4 De kritiek op de welvaart
maatschappij tlic p rovo ten tonele voert en die zich - behalve op de 
tv, de aulo cn de room klopper vooral op de schaduwzijden van 
deze welvaart rich t. komt met uit de lucht vaJlen. Via een soort kruis
beslll iving is deze kritiek hel amalgaam van een jongensachtige variant 
van het anarchisme en de wervelende ideeën achter de anti-rook
kampagnes van Robert Jasper Grootvcld.s 

De anarchistiese bril waardoor de naoorlogse welvaart 
maatschappij werd gadegeslagen, werd aanvankelijk gedragen door 
Roe i van Duyn.6 Ilij was het die de provo-analyse een zekere diepgang 
gaf. Door zijn inbreng kreeg de kritiek een onmiskenbaar anÛ
kupitalistiese toon. aangevulLl met een scherpe stellingname tegen het 
overgeorganiseerde cn bemoeizuchtige karakte r van de autoritaire 
samenleving . Juist ook het militarisme moest hel ontgelden. De 
ontwikkel ing van de atoombom maakte in de dgen van de provo's 
duidelijk waartoe hel westerse welvaartssysteem uiteindelij k in staa t 
is : 'de o nvermijdelijke militair/poli t ieke kollaps (WO 1ll)'.7 

Toch volstaat deze anarchisties gekleurde inspira tie niet om de 

4. H. Mulisclt, Bericht aan de rattenkoning. Amsterdam (De Bezige Bij ) 1966, 
p. 6J. 
5. Begin jaren zestig krijgt Groot veld landelijke hekendheid door zijn anti-rook· 
kampagne. Geïnspireerd door een reis in het zuiden van Afrika, waar hij in 
kontakt kwam met de kultuur van een aantal prinll tjeve stammen. vergelijkt hij 
de betekenis van de gebruiken en rituelen die hij dilar aantrof met de riten van de 
westerse we lva artmaat~chappij . Evenals de volksstammen die wij primitief 
noemen, kent onze moderne asfalt jungle haar rituelen : de rite van het roke rtje. 
De konsekwentie daarvan, kanker . aldus Grootveld , is hel offer dat het publiek 
aan de asfalt jungle brengt. De reklamezuilen waarop de sigarettenmerken worden 
aanbevolen zij n de totempalen van de moderne samenleving. Grootve ld hekalkt 
ze met het woord kanker (na en ige tijd volstaat hij met K.), wat hem weken 
gevangenisstraf oplevert . Vanaf 1964 opereert Groo tveld elke zaterdag rond de 
klok van twaalf bij het Lieverdje op het Spui. Het Lieverdje is een geschenk van 
de sigarettenfabrikant Ilun/er aan de gemeente Amsterdam en het beeldt 'oe 
Amsterdammer' uit . Kortom: ee n uitstekende plaats om de strijd tegen het 
'verslaafde rokertje ' en het klootjesvolk tot een explosieve verbinding te laten 
komen. Dat gebeurt als de provo's in 1965 met Grootveld mee gaan 'happenen' _ 
6. In de begintijd van provo drukt Van Duyn naûrukkeüjk zijn stempel op provo, 
ln zijn laatste middelbare·schooljaren op het MOlllessorilyceum in Den I laag was 
hij met het anarchisme in aaruaki nggekomen en hij was aktief geweest in Ban-de
Bom·akties. Hij schreef onder andere jn hel anarchistiese blad De Vrije. Deze 
ervaringen neemt hij mee naar Amsterdanl waar h ij onder mee r filosofie gaat 
studeren . Uiteindelijk smeedt hij zijn (kritiek op) anarchistiese ideeën aaneen 
met de welvaartsk ritiek ûie het optreden van Grootveld uitstraalt 
7 . R. van Duyn, 'Provocerend denken', in: PrOI)O I ( 1'2 j uU IQ6:'i) en I h't Ikst, 
lIir... , a.W., r 6 
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suksesformu le van provo te verklaren Van Duyn laat het niet bij 
ouderwetse anarchistiesc schema's. maar voeg t daar een nieuwe 
dimensie aan toe: de theorie van het klootjesvolk. He t lijdt geen 
twijfel dat hierin een vermenging tot stand kwam met de ideeën van 
Robert Jasper Grootveld over Jan Godpubliek en de verslaafde 
konsument. Bt!perkte Grootvcld zich vooral tot de 'magie van het 
rokertje', Van Duyn trekt dit door naa r de konsumptieverslaving van 
de wer kende massa. die door de welvaartmaatschappij In een diepe 
slaap is gesust en haar revolutionaire potentie heeft prijsgegeven. Zo 
is de arbeidersklasse verworden tot klootjesvolk : 'De cyn ic i hebben 
gelijk gekregen: in wezen zijn alle mensen kapitalisties. C .. ) Groot 
kapitaal cn proletariaat zijn met elkaar vergroeid in ee n bela ngen
gemeenschap die alle kreativiteit doodt. elk persoon lij k initiatief 
smoort. Wat zou een man a ls Herman Gorter voelen wanneer hij uit 
zijn graf opstonden de "nieuwe maatschappij" zou inspekteren. De 
zelfbewuste zingende arbeider die zijn baas onbevreesd in de ogen 
kijkt, zou hij waarschijnlijk niet aantreffen. Wel een legioen Televisie
slapers, wij f-zcur-niet-aan-me-kop-Lyrannen en nihi listiese Koekkoek
stemmers .'8 

Op een strijdbare arbeidersklasse hoeft men volgens de provo's 

nict meer te rekenen. Deze is met handen en voeten gebonden aan 

het maatscha~eIijke systeem. waarin een kollek tieve gemakzucht en 

de grauwe regelmaat van het gemiddelde wcHg tieren. 'De gemidde lde 

mens is een grijze, o nprodu ktieve, onkreatieve, onorisjinele, stomp 

zinnige (iq 100), onkritiese, emootsjioneel reagerende, sjokkende 

sprui tjeseter, die zich maar aJ te graag vervoegt ach ter loket 8.'9 En : 

'Hoe iemand ook in die apathiese, aIl1an kelijke, geestloze troep 

kakkerlakken, torren en lieveheersbeestjes enig vertrouwen kan stellen 
is on begrijpelijk.'1 0 De arbeidersklasse heeft zich naar de mening van 
provo geëmancipeerd to t klootjesvolk , de samenleving is gebouwd op 
een 'granieten muur van burgerlijke behoudendheid"!, waarop de 
opstand steeds te pletter loopt. De parallel met de analyse van 
Marcuse in De EendimelLsionele Mel/s 12 , die later in de jaren zestig 
vooral in de studentenbeweging aftrek zou vinden, is opvallend . In 
feite vall provo de verstikkende grauwheid en tie massieve konsensus 
van de naoorlogse welvaarts- en verzorgingsstaat aan. Deze heeft zo 
ver om zich heen gegrepen dat e r nauwelijks meer enige intellektuele 

8. D. van Weerlee, 'Gezag, provokaatsie & demokratie', in: Provo 8 (1 4 april
1966),p . 5 . 
9. Ma rt ijn I\namar, in: lier Beste uit.. . . a.w., p. 44 . 
10. R. van Duyn. -Provocerend denken',a.w . 
11 . lhid\.: lfI . 
t:2 I t Mll l llI ~ >' , 0.: /;"' /fli/illlt'/lV;/lIlL'h' MI'1lI'. IliI\'cr~1I11l (PIHlI Hmtlll) r9ci8 
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speelruimte is. Het o ntsnappen aan de terreur van het gemiddelde is 
in de ogen van de provo's o nmogelijk. 

Toch zijn wc met de weergave van deze gedachtengang van provo 
nog niet tot de kem van het provo-de nke n doorgedrongen. Deze kern 
bestond namelijk niet zozeer uit het abst rak t analyseren, maar u it het 
vind ingrijk aan de orde stellen van de schaduwzijde va n de welvaart
maatschappij. Het isva n belang dal te benadru kken omdat provo juist 
op Jat pu nt een ontwi kkeling op gang heeft gebracht die tot op de 
dag vtm vandaag voo rt el L1 Urt . Het gaa t daarb ij vooral om het signale ren 
van de schadelij ke e ffekte n van groo tschalige maatschappelijke 
on twikkelingen op de onmiddellijke 'lee fwereld van de mensen' en 
tevens om de beperkingen die het maatsch appelijk streng 
gereglementeerde systeem oplegt aan de 'speel'-ruimte van het 
individ u. Het volgende voorbeekl illu st reert dit. Provo's noemen zich 
herhaaldel ijk 'anti-professionalisten '. 13 Een jobJ een k arrière, een 
strak geregelde positie zagen ze als een Icvcnsköntrak t met he t 
vrijheid beknottende systeem da t als enige funktie had de 
wantoestanden waarin de mensheid verkeert, le prolongeren. Deze 
Provo-gedachtcngang was een eerste aantasting van het toen nog 
wijdverbreide arbeidsethos van de op volle toeren draaiende 
verzorgingsstaa t. De voortd urend e drang om karrière te maken, om te 
studeren voor later en te werken met het oog op de toekomst o m 
meer te bereike n dan de vorige genera tie , m aakt b ij de p rovo's 
plotseling plaats voor het primaa t van het di rekte bestaan, de eigen 
vrij heid, he t spel en de nadruk op het hier-en-nu. Daarom kunnen de 
provo 's ook luchthartig reageren op het ontslag van een van de eerste 
Provo-medewerkers, Olaf Stoop, die gestencilde provokaties in De 
Telegraafvo uwde: 'Het ontslag is natuurlijk een slag in de lucht, 
wa nt zoie ts raakt anti-profe ssionaliste n niet.>1 4 

Het gaat de provo's vooral om de bedreiging van de 
' leefbaarheid', een thema dat in zeer veel post-p rovo-bewegingen 
gekultiveerd zal b lijven . De welvaartmaatschappij wordt 
geherwaardeerd . De sta d en de st raa t worden in beslag genomen door 
au to's, waarin 'het autofilende klootjesvolk' ro ndsjeest. De luch t 
wordt vervuild door de industrie. De vrede wo rdt bedreigd door A-, 
B-, dan wel ('-bo mmen . Maar - en da t is in de ogen van de p rovo's 
minstens zo belangrijk al deze onleefb are o n twik kelingen worden 
in st and gehouden door een autoritair regente ndom e n een daarmee 
verbonden alomtegenwoord ige denktrant. Het Gezag kent geen 
zwakke plekken en gedraagt zich met een air van volledige 

13. R. van Dllyn , 'Provocerend denken. a w. 
14 . Zie PrOl'O I, en /1.. de Jongh. a .w ., p. hO. 
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o nschend baarlleid . Desondanks, of ju ist dank zij dat alles, blijken de 
autoriteiten t och uiterst prikkelbaar. Bij het minste o f geringste z.ijn 
zij als door een wesp gestoken en slaan wild om zich heen. Voor de 
provo 's maakt dat vee l duidelijk . 'Het verwerpen van poli t ieke 
onm ondigheid en kritiekJoze gezagsaanbîdding betekent een levens
gevaar voor een opgeblazen stel regenten " aldus provo Duco van 

ls
Weerlee. De au toriteiten moeten dan ook geprovoceerd worden uit 
naam van de vrijheid en kreativiteit va n be t in dividu. Van Duyn 
noemt dat 'extremisties demokraties'i6 en in één van de eerste provo
ha nd vesten, 'Provocerend denken', omschrijft hij dat als volgt: 'Onze 
norm is slechts: laat ieder de strijd tegen de buitenwereld in naam 
van zij n eigen bestaan to t het u iterste voeren.' li 

De keurig ogende wc Jvaartmaatschappij waarin overjarige rituelen 
de toon aangeven , wordt opgeschrikt door een tam elijk nieu w geluid: 
he t s traattheater van de opstandige - vaak ludie ke - jeugd . Provo is 
daarvoor het startsein. 

Het konsekwente subjektivisme 

In de grau wheid van de slaapverwekkende welvaart, gehoed door zijn 
onverantwoor~elijke machthebbers ('die de wereld ieder momen t 
ku nnen veranderen in een m aanla ndschap bezaaid met verkoolde 
vleesklompen' 18 ), blijft voo r provo één lichtp unt overeind: de mens. 
Niet het opeen geklitte k loo tjesvolk, maar het speelse indjvidu. In he t 
vertrouwen op de rUkdo m van het indjvidu ligt voor de provo's de 
aa ntrekkingskracht van anarchistiese ideeën. 'Het spoort aan de 
veran twoord elijkheid en de macht over jezelf niet af te sch uiven op 
anderen. Zo komt het anarchisme tot het afwijzen van ieder gezag 
van alle auto ritei ten. Zo zie t h et anarchisme als idejaal een 
maatschappij waarin alle macht volledig is gedesentraliseerd op het 
individu.' 19 Kortom, de provo's vertrouwen voornameiijk op zichzelf, 
en men ka n ze in plaa ts van als anarchisten evengoed omschrijven als 
revolu tionaire humanisten.2o 

15. Zie Provo 8, p. 1. 

16 . Interview met RoeI van Dllyn in De Nieuwe Linie van 7 augustus 1965. 
17 . R. van Duyn , 'Provocerend denken', a.w. 
18. Martijn Anamar in Pro vo 4 (28 oktober 1965); zie ook: Hel Beste uil " a ,W.t 

p . 45 . t 

19.1dem, p . 44 . 

20 . Deze radikuaJ -hllmanistiese denktrant in provo dient te worden henudrukt. 
In het voortdll rend cen traal stellen vtm de oppositie inoJi vidll ' (l U!() rit ci ICII wllnll 
iJ l 11111 al ~dl;lJl l1 t "I~ 11 11/i.-l lt de spa.ll nil1J1sve rh' lI lding omlcr woo rden IIch racht, dl 

http:humanisten.2o
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Bij provo vind t men he t konsekwente subjekt ivisme in 
verschil lende sc hakeringen tcm g. Aanvankelijk als een soort wanhoops
gedachte. Dat geld t zeker voor de eerste provo-geschrifte n van 

Roei van Duyn. 'Provo ziet in dat het de u itein delijke ve rliezer zal 
ij n .' Onder invloed van de stom1ac htige happenings e n de 

konfrontaties met de politie n eemt he t zelfvertrouwen zich tbaar toe 
en treden allerlei spelelemen ten , de hu mor en het 'provoceren ' steeds 
sterker op de voorgrond . De ontwikkeling van 'witte p lannen ' geeft 
een gro ter gewicht aan de str ij d voor de leetbaarheid van Amsterdam , 
te rwijl hct huwel ij k tu ssen de provo's en Constan t Nieuwenhllis' 
Nieuw Ba bylon het provo-mensbeeld zel fs op de toekomst laat 
projekteren : de horno ludens, de maatschappij als k ollektieve speeltu in , 
al s het paradijs van kreat iviteit en vrij heid. 2 1 In de beginfase zoekt 
provo ook in he t verleden naar inspirerende voorbeelden. In een van 
de eerste Pro vo-num mers worden De Sade en de anarchistiese filosoof 
Max Stirn er uitvoerig besproken. Beiden ve rkondigen de leer van de 
to tale subjektiviteit. 'G ij alleen z ijt de Waarheid', zeg t Stirner ergens. 
Het is een soort wetenschappelijk egoïsme dat u it deze bespiegelingen 
naar voren komt. 22 In latere fasen van provo wordt deze band me t 
het anarchisme beduidend minde r frekwent aangehaald. Het is 
kennel ij k in het b egin vooral d e intellc k tuele bijdrage van Van Du yn 
geweest. Als provo gegroeid is en voortdure nd voor de sch ij nwerpers 
treed t, verdwij nt het theoretjes anarchisme naar de achtergrond. De 

o llekt ieve speelzucht, de drang tot k reatieve daden en he t gemak 
waarmee de au toriteiten keer op keer onderu it gehaa ld worden, 
beheersen dan de aandach t. Het anur chjsme beheerste provo als een 
ro mantiese klank, maar is ti ite ind elijk nimmer een polit iek-p rincipiële 
stellingname geweest.2 3 

het hun mogelijk maakt de onderdrukking van de menselijke subje ktiviteit 
überhaupt te denken . Het is deze spanningsverhouding die in het verdere verloop 
van de jaren zestig gepol.itiseerd wordt. Provo maakt een begin me t de 
eman cipatie van het 'subjekt ieve' moment . Vanui t de jaren zestig zet zich dat 
doo r in twee ontwikke lingen. He t element van de door het ma.atschappelijk 
systeem bed reigde subjek tiviteit blij ft aanwezig in cen aantal radik ale sociale 
bewegingen zoa ls de krakers, de an t i·kemenergie ·ak t ivisten en de anti·militarist iese 
groepen . Een andere on twikkeling betreft de fix at ie o p de eigen subjektiviteit als 
zodanig. Hier o verheerst de kleur van het n arcisme en installeren de individuen 
zich in de galerij van het '.ik ·tijd perk ' . 
21. Zie Provo 4 , en 9 (12 mei 1966); tevens aan het e inde van dit artikel. 
22. R . van Duyn ,Het Beste uit... . a .w, pp . 28·45 . 
23 .Vergelij k bij voo rbeeld de twee provo·boeken : R . Vatl Duyn, l1et witte gevaar. 
Een vademecum )'oor provo 's . Amsterd am (Me ulenho t1) 1967, en /lu ns Tuyn mun, 
Fl.I.lI- t iml' pro)l( '. Am~terdam (De Bezige Bi j) IlJ6ó. 
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De déklasse van het IJfOvulmiilal 

'Bourgoisie en VOOllllilIiBI'IÜh.! I(IIÎ ,),11 lijn sumengeklonterd tot een 
groot grijs klootJesvulk , dc', IIIÎ ssdiikl1wlu' ntIe middenstand, de torren 
en lievebeersbecst,ll's, Il~ :i ll/uil i C:; l~ I~'r.. . DI! werkelijke tegenstelJil1g 
ligt nu tussen de dl.:klil s<;\! Vfln lid pl'llvllLariaat aan de ene kant en he t 
ongeïn teresseerde sl(jIH: rjgl~ klnnl ll'wltlk nnn de andere kant. '24 Met 
Je ternlen 'dékJass\:" en ' r'IIIIVIJt ;lI'l:Jill' geert provo wootden aan een 
eigen iden titeit, die ICVl'IIS l-: ~II SI I (itlhare of opstandige identiteit is, 
omdat ze haar levcnsvillb:. rl/Ilcid 11l\1h:cnt aan het bestaan van een 
tegenstander: de aulnritt:ill'lI . IIl'l Iwhoen geen betoog dat de 
aangehaalde terminolnph: dicht r:1:Jk l aun bet jargon van de 
trad itionele arbcidcrsbcwc1~"1l' klasse en proletariaat. Da t is geen 
toeval. Oarke heen in lid slillHlililnJwerk van het engelse jeugd
kuJ tuuro nderzoek R(!sW(/lIce l/mJllgh RittlOls op een derge lijk 
verschij nsel gewezen; bc~ta ;JOJc hetekenissen en o bjekten die in een 
bepaald kultureel kaucr l.!cn wulol11scllreven bestaan leiden. worden 
in een subkulturele pr.,ktijk gl..'lr:msrormeerd tot een nie uw 

be tekenissensysteem. Daanl jt v.loeit een gewijzigde omgang met 
aJlerlei ma terialen en een 'nieuw' taalgebruik voort. Juist do or dit 
transfoITnatieproces kan een sl ibk ultuur een specifieke identitei t 
prod uceren. _n dergelijk mechanisme zien we ook b ij p rovo 
opt reden. Een bestaand analysekader met een herken bare betekenis 
wordt, om dat het in de Ogen van de provo's ontoereiken d en 
'onleefbaar ' is, omgewerk t tot een nieuw betekenisvol geheel. De 
tegenstel1ing tusse n arbeidersklasse en bourgeoisie wordt vervangen 
door d e kOl1troverse tussen provotariaat en klootjesvolk . D e 
tegenstelThlg blijft, maar dc strijd krijgt een an dere r ichting e n 
betekenis. De definitie van de we rkelij kll eid zoals provo die gee rt , 
word t. 'kon kurrerend' me t bestaa nde betekenissen.25 

De 'déklasse van he t provotru·iaa t ' refereert aan een identi lL.!i 
die op het eerste gezicht tamelijk d iffuus is.. Di t kan men bijvourhtll.:ld 
allezen uÜ het kolofon van het eerste n'umme.r van PrO /lo: 'Provo j, 
een maandblad voor anarchjsten, provoos, beatn iks, pleil1er~ . 'i( lI d i lIl 

slijpers, bajesklan ten, zujlen heiligen, magiërs, paculSten, siarla I.IIJ', 
filoso feo> bacillendragers, oppersta Imees ters. happen:.w n;. Vlll'.l.' I. lilI' I 
syndikaIisten, h.usle.rs, brandstichters, Klazen, k ' cll lerlc l d~1 cr:'> . \'/1 

BVD-ers n ier te vcrge1:en.'16 De grappige llitzonu", rin~~l~1I d.hll ~~l)li"ûtI 

24. Duco van Wee rlee . Waf elf' proJ'()~' willen . A mslcnl lllll (D 
p.25 . 
2S. J . ('Iurkc, 'Sty le ' . in: N('r/~çtall('( ' ("/'d/l/(" RiTIItJI~ .1 W.. pp , 7S .tI i 

Jh / ie Pro l'CI I, 12juli I%~ 


http:h.usle.rs
http:betekenissen.25
http:geweest.23
http:vrijheid.21
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word t hier in zekere zin de bui tenste schil aangegeven van wat in de 
ogen van de provo 's tot het provotariaat gereken d moel worden . 
Provo richt zich op het buitenissige, het bizarre, het a fwijkende, het 
du istere en het uitscho t. Opvallend is dat in de opsomming de nozems 
ontbreken , temeer daar, allhans in theorie, de provo's daar h un naam 
aan ont lenen. Zoals bekend is de naam provo een vondst van 
Bu ikhuise n, die er in zijn proe fschrift , Achtergronden van het nozem
gedrag, de nozems mee aanduidd e. Nozems waren jongeren die 
overwegend afko mstig ware n uit de arbeidersklasse en in hun vrije 

rovocerend gedrag vertoonden , 
:zooischoppen. Omd at Bu ikhuisen 
noemt hij hen provo 's. Van Duyn 
lit ongeart ikuleerde relschoppen 
ewust eo gericht moet wo rden 
Intwikkeling bevorderen van : 
provo = staatsgevaarlij k anarchist. 

fanterende massa's op de straat , 
i zijn vatbaar voor verzet.'2ï 
opsomming in Provo Jontbreken 
Iet provo ïsme is voor de echte 
,it een reëel perspektief geworden. 
~rijpbaar en identificeerbaar is 
amsterdamse konjunktuur. Of 
n groepje en z ijn blad (zijn = 
actpunt van de meest 
:, p raktische en creatieve, die in de 
pgetast. Een soort talent dat zich 
, raakte er onverhoeds act ief bij 
een stoot aan het ongeartikuleerde 
ti ng aan een onbestemd onbehagen 
in Amsterdam . Voor een belangrijk 
\et Leidseplein , dat al geruime tijd 
aars en intellektuelen. De jeugd die 
lanl bekend o nder de naam 
ongeren uit de arbeidersklasse zich 
angeduid werden als 'dijkers' .29 

lat pakte in werkelijkheid dus heel 
ekt er niet minder om. In tegendeel, 

, a .\v . 

rdam ? Amsterdam (De Bezige Bijl 
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De kultuur va 

provo werd ccn VCrltllnL'lpu nt van herkenning, identifikatie en op 
sommige momcntcil kollcktiviteil. Provo maakte voor middenklasse
jongeren en inlcUckluclcn ccn samenhang van ideeën en handelingen 
mogelij k, die lot op ~lall1lorncnt alleen nog op het nivo van 
'individueel ongenoegen' ee n Ll itweg hadden k un nen vinden. Daarme( 
was de identiteit van provo een kultureel feit. 
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De provokaatsie 

Hoe gingen de provo's nu te werk? Die vraag is niet gemakkelijk te 
beantwoorden. Immers, provo draagt alle kenmerken van illcidenteLe 
toevalstreffers, waarin een plotseling en vindingrijk idee aanleiding 
kan zijn voor een volkomen uit de hand lopend tafereel, een absurde 
arrestatie of een volksoploop. Van een vastomlij nd plan dat tot 
beoogde effekten moest leiden, was vrijwel nooit sprake . Daarvoor 
was provo te afhankelijk van onberekenbare faktoren . Wie de 
geschiedenis van provo overziet, kan nauwelijks tot een andere 
konklusie komen dan dat deze faktoren provo steeds goed gezind 
waren. Om er een paar te noemen : het optreden van de politie, de 
publiciteit in de media en het toestromen van publiek. Als dit alles 
meewerkte, wat vrijwel altijd het geval was, dan was de provokatie 
een feit en het optreden, de happening, een sukses. 

Provo zelf was een betrekkeUjk klein gezelschap, dat bovendien 
voortdurend van samenstelling veranderde. Wel was er sprake van een 
kleine kerngroep (1 1 man , aldus Jansen van Galen tien jaar later in de 
Haagse Post), die zich rondom he t blaclProvo fonneerde of elkaar bij 
de dru kpers tegenkwam.30 In dergelijke vonnen van kontakt werde n 
spon taan de ideeën geboren, kwamen de provokaties van de grond. 
Daarbij had zich vanaf juli/augustus 1965 één vast verzamelpunt 
gevomld: het Ueverdje op bet Spui. Deze provo-stek resulteerde nog 
lIit de aanloop tot provo en was lange tijd het middelpunt van 
Grootvelds anti-rookkampagn e geweest. Elke zaterdagnacht rond de 
klok van twaalf verzamelden hier zich de provo's (minderheid) 
sympathiserend, belangstellend en louter nieuwsgierig publiek 
(overgrote meerderheid) en de politie (in ruime mate aanwezig) voor 
een happening, 31 Dat was het scenario waarbi nnen provo opereerde. 
De provokatie vormde daarin een centraal element , dat zich al even 
moeilijk uit de doeken laat doen als de happening, te meer daar een 
goede happening op zich al een provokatie is. 

De provokatie is voor de provo's een middel (en in de begin
periode zelfs een soort wanhoopsoffensief) om een wantoestand aan 
de kaak te stellen. 'Wij maken van de nood een deugd door de massa 
nu te provoceren. Onze manieren zullen njet getuigend, idealisties of 
profeties, maar provocerend zijn , ( ... ) Wij d urven te zeggen 

30. Zie H. Tuynman, a.w .. en J. lansen van Galen , '10 maart 1966. de dag van 
provo', in : Haogse Post, 6 maart 1976. 
31. Zie voor een omschrijving van de happening als een nieuwe uiting in de 
beeldende kunst: A. Kuiper , T. Schoon , 'Happenings'. in: Actie, werkelijkheid 
en fictie in de kUllst van de jaren '60 in Neder/aml. Muse um Ihlyma tl ~·villl 
Beuningen . 's·Gravenhoge (Staatsuitgeverij ) 197') . pp . 153 157. 

De kultuur \ 

demonstreer om te demonstrl!ren, provoceer om te provoceren, 
verzet om het verzet!'32 In een samenleving waar het hannoniemod( 
zijn hoogtepunt beleeft, klinkt dergelijk kras taalgebruik absurd . Jn 
de gedachtengang van provo is het echter wezenlijk. De winterslaap 
van bet klootjesvolk (inklusief de arbeidersbeweging) is in de ogen 
van de provo 's zo diep, dal: zelfs de orthodoxe strijdmethoden als 
stakingen, bedrijfsbezettingen , marsen en redevoerirlgen to t de slaap· 
middele n gerekend worden , terwijl 'hel sukses van eksperimen tele 
mh.1delen als happenings, witte-fietsen-plannen , provokaties eu 
mobilisatie van het provotariaat alleen maar achterdocht wekt o f 
domweg ontkend wordt. ( .. .) De noodzaak om de wetten van he t 
gezag te schenden, de burgerJijke ongehoorzaamheid over de hele 
linie door te voeren is de linkse beweging nog niet aan het verstand 
gebracht. >33 Daannee komt de essentie in zicht van de provokatie 
zoals provo die opvat 

De provokatie is een verzetsdaad tegen de autoriteiten . Voor 
een provokatie wordt principieel geen vergunning aangevraagd en 
voor een demo nstratie evenmin . 'Wij leggen geen nonnen van 
"keurigheid" aan bij het bepalen van een demonstratie tactiek en 
verwijten juist andere linkse bewegingen een te ver doorgevoerd 
legitimisme.Wie onder politie-escorte tegen de atoombom 
demonstreert, is als een gevangene die aan de hand van een cipier 
gelucht wordt ' "34 De provokatie van provo gaat in de rich ting van een 
totaal verzet. Bij dit punt moeten we even sWstaaJl . Bij provo is 
verzet - provokatie - alleen legHit:m indien het zich niet kon fomleerl 
aan de autoriteiten . Het verzet is een protestaktie tegen een omvattend 
systeem, een overgeorganiseerd hiërarchies stelsel, waarmee een 
vergelijk uitgesloten is. De amsterdamse hoofd inspekteur Hey ink 
bracht het als volgt onder woorden : 'Als we vroeger optraden, dan 
aanvaardde men het gezag van de politie . Maar later verallderde da t. 
En toen ging het er in wezen om: wie maakt nou op da t 
"magische" uu r, op die " magische" plaats, bij het " magische" 
gebeuren uit wa t er op straal gebeurt.. . de politie binnen -het-kader
van-de-haar-b ij-de-wet-gegeven-opdracht-met-gebruikmaking_van-huur 
wettelijke-bevoegdheden ... of een stel die deze maatschappijvorm 
on tkent en bereid is dat met geweld te weerstaan . Dan krijg je ccn 
duidelijke botsing waarbij principieel hel compromis ultgeslolcn is.' ·l 

32. R . van Duyn. 'Provocerend denken' . a w. 
33 . R. van Duyn, 'Aan de linkse beweging' . iJl : Provo 7, 25 fcbruan 11)(\/" 
pp. 22.23 . 
34. Idom, p. 23 . en Duco \'a11 Wcer Ic!.' • Waf til' ()ro"tl:\ 1\'IIIc'n iJ .W. , pp . ~ 1.2 
3.~ . li~ ' (' .I.tril1g I: 11 1\1 djn flil "Ilf/ ·fltlll III/IJf/c1I.\· ill A IIIHt'rdtlll/ , ,\ ,ihH'1 il ;1111 
(I\,hcld .. r,pcr~) 111(,(1 

http:tegenkwam.30
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In de provotijd valt het wel mee me t het geweld wa~lraan deze 
hoofdinspekteur hier refereert. Anno 1983 is het in ieder geval 
moeilijk voorst elbaar om het uitdelen van krenten ( Koosje Koster, 
23 april 1966), het leggen van bloemen bij het m onument op de Dam , 
het houden van een 'stille omgang' of een 'sit-down '-ak tie voor het 
amerikaanse konsulaat als een 'Vorm van geweldeskala tie te zien. ln de 
praktij k voeren de provo's een geweldloze koers36

, hoewel bij wijze 
van grap regelmatig het tegendeel gesuggereerd werd. In Provo 1 kan 
men bijvoorbeeld zeer p rak tiese, m aar ui t de vorige eeuw stammende, 
inst ru kties lezen over het vervaardigen van allerlei exp losief 
materiaaj37, terwijl in Provo 7 de beroem d geworden 'Subversieve 
Brie f' is afgedrukt , waarin wo rd t opge roepen om de (op dat moment 
nog in een p ril aanbou wstadium z ij nde) IJ-tunnel op te b lazen. 38 Met 
name op papier werd het gebruik van geweld niet uitgesloten. 
Van Duy n geeft aan waarom: 'Was voor Ghandi het ge weldloos verzet 
zeer geschik t o mdat hij de massa achter zic h had, voo r ons is het 
slech ts in cidenteel geschik t o m da t wij de m assa niet achte r ons hebben 
en ook nooit zullen krijgen .'39 Het gebruik van geweld kwam niet 
aan de o rde . Imme rs , alleen het op p apier zetten werkte als provokatie 
al effektief genoeg, getuige het feit dat d e beide hierboven 
aangehaalde Provo-nummers doelwit waren van politioneel optreden 
(i nbeslagname) omdat hier, aldus de Officier van J usti tie, sprake zou 
zijn van 'opruüng ' . 

Ook op dit punt k an men de lijnen doort rekken naar het post
provo-tijdperk van de j aren zeven tig en tach tig. In p rovo ont kiemen 
de eerste ged achten over een 'totale vonn van vea et' uit naam van 'je 
eigen vrij heid, en de direkte kontrole over de lee fsituatie ' en gericht 
tegen een massief autoritair, z ich demok raties noemend systeem. ln 
de loop van de jaren zevent ig krijgen deze p rovoceren de gedachten 
een steeds duidelijker aanwijsb are praktijk. Kraken , ant i-militaristiese 
ak ties en akt ies tegen kernene rgie vo rmen o nm isken bare voorbeeld en. 
In wezen gaat het om een dimensie die bU p rovo al ingang vond. 40 

36. Zie D. van Weerlee, Wat de provo's willen, a.w .. p. 21. 
37. In Provo 1 werd een in het begin van deze eeuw anoniem geschreven brochure 
afgedrukt: De practische anarchist . Deze overdruk vol met verouderde wenken 
om explosieven in elkaar te zetten , was voor de politie in ieder geval aanleiding 
om de vrijwel komplete oplage van dit n umme r in beslag te nemen. 
38 . Z ie Provo 7, februari 1966 , pp. )·5 . 
39 . R. van Duyn, 'Provocerend denken' , a.w. 
40. Zie voor een wat verdergaande analyse van de 'nie uwe sociale bewegingen' 
die zich in de loop van de j aren zeventig en tachtig hebben ontwikke ld : Marge· 
teksten 7 (decembe r 1983), een verzameling van artikelen die de afge lopen jaren 
in het l\idschrift Marge over deze bewegingen hebben gestaan . 
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Netwerken van autoriteiten 

Ro ndom d e immer kreatieve p rovo, de vrij heidslievende jongeling en 
het 3 /1 ti-professionele p rovo tariaat best aat in het midden van de jare, 
zestig ech ter een heel net werk van au toritei ten : h el Gezag. Het is eer 
wirwar van ma chtspatronen die in de ko nceptie van d e p rovo 's een 
d uidelij ke samen hang ver tonen. He t zijn allemaal b Oll wstenen van 
'een granieten muur van burgerlij ke behoudendheid '.4 1 He t geheel 
van de au toriteiten is bij provo meer dan de som der delen . D e 
au tor iteiten krijgen een bijn a symbojiese bet ekenis. Het woord gezag 
word t in vee l PTOvo-gesd uifte n met een hoofdletter geschreven . He t 
verwijst naar een mach t op zjch, ee n d gide, vers teende, bumorl oze 
mach t. He t is een fan tasieloos ding, waaraan vrij heid en kreativiteit 
per definiti e ontb reken: de versteen de werkelijk heid van het 
mar ionetten theater. Erl m et de mario netten van de m acht speelt 
provo z ij n sp el. In zekere zin is da t een spiegelgevech t . een gevecht 
met de symboliek, met de o ngrijpbare represe ntanten van de macht: 
dat wil zeggen met de regenten en de regels , die het zichtbare 
k onglomeraa t va n vrij heid sbeperken de maatregelen 
vertegenwoordigen. Da t symbo liese gevecht me t het Gezag is 
belangrij ker dan de mensen die in het strijd perk opereren. ln zUn 
boek Full-t'ne provo schrij ft provo Ha ns Tuynman o ver het som bere 
gezicht van ko ningin Juliam t ijdens het hu we lij k van Beatrix en 
Claus : 'Kom nou , m oeder , den k ik , he t is maa r een spel. '42 Over de 
politie meld t hij: 'we m aakten ke nnis me t de bevel is bevel theorie, 
die onontbeerlij k wo rd t geacht voor een zo omvangrij k apparaat als 
de poli tie . We beseften zelfs da t de agent in uni form soms individucd 
niets tegen je had, wa t hem niet be lette er d uchtig op los te 
rammelen .'43 Deze uitsprak en type ren de wijze waarop de provo's 
het gezag waarnemen . He t gaa t o m de macht als ding, als ' burokrat ic", 
machtscomp lex' zonder gezk ht. 44 

In de strijd tegen d e a u toriteiten zinspeelt provo steeds 
nad rukkelijk o p een idenlogies erfgoed da t als een ko liek tief ge~lcll1-tc n 
in de nao orlogse samenleving ligt opgeslagen C:l1 dat wordt ingezc l 
tegen he t optreden van de autoritei ten die zegge n uit naam va n dc 
demokratie te handelen . Maar omda t dat zichtbaar onredelijk is \.: 11 

media daar ui tgebreid over rappo rte re n, on ts taat cr een 
maatschappelijk misve rstand. een interne tegensp raa k , dit.! de 
konsensus waarop he t gez agvun de auto ri te iten ru:.l aan he( wan kel!.'" 

41 . R. van Duyn, 'Provocerend denken' . a w . 
42. 1-1 . TlIynm~ n. o.w ., p. I ."i. 
43 . Idem. p . 15 . 
44. n. V:l II WCt.' Ilee, II'flf ,11' /Ir,/I 'I/ :~ 11'1111'1/ , .1 W , J1 ' (, 

' 
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brengt. We zullen dat in het navolgende toelichten. 
In de eerste plaats hee ft deze zinspeling bet rekking op het 'an ti

fascisties geheugen' dat, weliswaar ij] latente voml, in Oe nederlandse 
bevolking en zeker in Amsterdam tot dan in stan d is gebleven . Het 
gaat llÎer om een kelen van assoc ia tjes die provo in he t leven roept. 
De '13efehl ist Befehl'-h ouding op het polit ie-optreden pl:Jkken, zoals 
Hans Tuynman in het aange haa lde citaat doet , is een onderdeel van 
deze keten . Meer algemeen ligt de voedingsbode m in de willekeur van 
he t politie-op treden, die herinneringen wek t aan het optreden van de 
dui tse bezetters. Tijdens ue wilde taferelen rondom het Lieverdje uit 
zich de veron twaardiging dan ook regelmat ig in he t roepen door 
omstanders van scheldwoorden als 'SS'er' en 'fascisten' aan bet ad res 
van de politie.45 Het resu ltaal hjervan was een reeks arrestat ies, die 
voor de betrokkenen gevangenisstraffen to t vie r weke n opleverd en. 
Het is alle maal olie op het vuur dat defini tief a,mgewakkerd is door 
de verloving van pri nses Beatrix met Claus von Amsbe rg. Een Duitser 
van wie bekend werd dat hij in de oorlog aan de verkeerde kant van 
de scheidslij n had ges taa n en opgegroeid was in kringen van dt: 
Hitlerjugend. I n de verontwaardiging die hierover onts tond, kwam de 
Tweede Wereldoorlog weer boven drijven en werd de herin nering aan 
het fascisme weer man ifest. In deze sfeer worden de provo's die zich 
als feUe antj-mo narchisten doen gelde n, gekonfron teerd met de hand 
van het gezag : de lange lat van de politie. In het openbare wantrouwen 
da t daardoor aan de oppervlakte kom t, smeedt provo de verschillende 
elemen ten tot een eenheid: an ti-monarchie , ant i-poli tie en anti-
au toritei t. 

In de tweede plaats doen de provo's een beroep op wat in de 
de mokratie als een grondrecht geld t : het rech t op vrije meningsuit ing. 
In augu stus 1966 - ruim één jaar na de aanvang van provo - wordt 
het in Pro vo 11 als volgt geanalyseerd: 'Actie voerend tegen de 
verslaafde konsument, tegen de absurde voorrang van het atmosfeer 
verpestend vierwielig monster, voorhetspee ls be-"Ieven" van de eigen 
stad, voor de vrije (pol itieke) meningsuit ing op straat, stuitten de 
provoos op in terprctaties als "samenscholing" en "ordeverstoring". 
Daarom moesten - om p raktische redenen - eerst de au toritaire 
gezagshandhavers geprovoceerd worden hun ware gezicht te laten 
zien. We mogen konstateren da t da t gelukt is. '46 Wat provo doe t is 
- in fe ite voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog - spelender
wijs de grenzen aftasten va n een hoog in Neêrlands vaandel geschreven 

45 . Zie H.Mulisch, a .w., en D. van Reeuwijk,D'amsterdamse extremisten . 

Amsterdam (De Bezige Bij) 1965. p. 127. 

4ó . Duw vun Weerlee • 'Whitc Power', in: Provo 11 (15 lugustu~ 1'1(,6), p. 31. 
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liberaal erfgoed : ue vrijheid om in woord en daad je mening te uiten: 
Het keursljj f waarbinne n dit recht in de naoorlogse nederhmds~ 
samenleving was geperst, bleek zeer nauw te sluiten. De vrijheid was 
nadrukkelijk gebonuen aan de grenzen van de openbare orde en elk 
gevoel Voor 'Spielerei' is verloren gegaan . Het zijn vooral de 
'inlellektuelen' bij wie dit in het verkeerde keelgat schie t. Gezien hu .. 
ma atschappelij ke positie is het nauwelijks verwonde~lijk dat zij bij 
uitstek de groep zijn die zich laat fascineren door 'I1Jeuwc' geluiden 
en denkbeeldt!n . Maar deze fascinatie werd door Ilet harde politionele 
en j ustitionele optreden ruw verstoord . Wie bet boek van Mulisch, 
Bericht aan de rattenkoning, leest, krijgt een indruk van de woede die 
in deze kringen om zich heen greep. Ook Nuis getuigt hiervan: 'De 
verontwaardiging steeg, en moest tenslotte naar buiten komen. 
Dagelijks werd ik gebeld door mensen die onafhankelijk van elkaar 
een actie wiJden voeren, een brief schrijven , een pamnet publiceren, 
handteken ingen verzamelen. Bijna iedereen in de binnenstad had 
langzamerband met eigen ogen gezie n wat een poJi tiecharge betekende . 
De eindeloos vastgehouden Hans Tuynman werd een symbool; het 
roepen om zijn vrijlating vatte de lange reeks van hTfieven samen. '4' 
Uiteindelijk resul teerde dit 'intelJektuele ongenoegen t in de publika tie 
van een advertentie in een aantal dagbladen, die door ruim 800 
mensen ond@rtekend werd . Ook in deze aktie stuitte men echter op 
een staaltje van regentenmentaliteit dat zijn weerga niet kende. Alleen 
Het Vrije Volk en Vrij Nederland en iets later - na zeer veel moeite
Het Parool gingen tot publika lie over. Alle andere vooraanstaande 
dagbladen (NRC. Algemeen Handelsblad, Trouwen De Volkskrant) 
weigerden haar. 48 De advertentie had als kop; Wij zijn beledigd in 
ons reclztsgevoel. En de tekst besloot met: 'Wij verlangen van alle 
functionarissen, burg~meesters, gemeenteraadsleden , of.ficieren van 
justitie, rech ters. kamerleden, de regering en alle overige gezagsdragers: 

doe al het mogelijke om rede en bilJ.ijkheid in ons rechtsbestel te 

herstellen . Die rede en billijkheid zijn nu zoek. "19 


Deze verontrust ing in kringen van jonge intellektuelen beperkte 

zich nie t tot een protest tegen justitionele en politionele uitwassen. 


47 . A. Nuis, a.w ., p. 33 . lIans Tuynman werd op j 1 mei 1966 veroordeeld tOl 
drie maanden gevangenisstrarwegens 'opruiende aktiviteiten' . Die kwamen neer 
op het uitdelen Van een pamflet aan twee politie-agenten, waarin werd opgeroepell 
VOor een individ uele demonstratie tegen de politie . Tijdens zijn gevangenschup 
was he t amsterdamse Il uis van Bewaring mot de regelmaat van de klo" doelwit 
van demonstraties. 
48. Zie' J Rogier 'De geschiedenis van ceu advcrten l ie', in; Vri; N/·,h'rflJ/lci. 2S 
jun i 196/1.Cll \. NUÎs,u .w, 1'1' 311 .39, 
·19 . \ NIII~.:1 w.. j1. 01:1 
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Integen deel, daar ligt slechts he t begin. Elders hebben we geschreven: 
'Tussen de revolterende jongeren aan de ene kan t en de autori taire 
gezagsd ragers aan de andere kant , d ie met elkaar een spel van kat en 
muis spelen, komt tegelij kertijd een heel pote ntiee l va n inle llektuele 
ak tivite iten aa n de oppervlak te.' so De aanval rich t zich op de 
versteend e, grijze demokratie. De speu rtocht naar rede en billijkheid 
wordt doo r in teUekt uelen zelf ingezet. Een nieu we varian t: redelijker, 
sympathieker, mense lijke r, krijgt vorm in de sy mboliese fig uur 
van Hans van Mierlo en de polit ieke forma tie rondom zijn persoon: 
D'66 . Wa t dat betreft markeert provo een opmerkelij k breukpunt in 
de naoorlogse kulturele en ideologiese geschiedenis : de overgang 
tu ssen de au torita ire demokratie van de regenten en een demokratie 

slvan redelijke al ternatieven en corduroy-pakken .

De representan ten van het Gezag: de konkrete Autoriteiten 

De au tori teiten zijn in de ogen van provo een tumo r die overa l 
woe kert. Desondanks laten zich in de overgeorganiseerde. nederlandse 
sam enleving een aan tal specifieke au to riteiten gemakk elij k aanwijzen. 
Zij zijn de opvallendste vertegenwoordigers van het gezag en vormen 
dan ook het doelwit van de provokaties van provo. In he t kort laten 
we de voomaamste hie r de revue passeren. 

1. De politi 
De eerste provokatie die provo als pamflet uitbreng t, draagt als titel: 
Goed dat de politie er is.52 Van Du yn legt in Provo 1 uit waarom : 
'De politieman is de meest impopulai re vertegenwoordiger van het 
Staatsgezag. Hoe meer er zijn , hoe bru taler en fasc istischer hij 
optreedt , hoe beter het ons is. De politie p rovoceert , net al s wij , de 
massa. Hij van de ene, wij van de andere ka nt . Hij zorgt ervoor dat hij 
wrevel verwekt onde r de me nsen over zij n opt reden en dus over het 
gezag, wij trachten die wrevel aan te wakke ren tot verzet. 
Uitgesproken gunstig is daarbij da t de poli tie z ic h onmiddellijk uit 
zij n tent laat lokken als wij dat d ienstig achte n. We hoeven maar even 
op straat te gaa n zitten ( ... ) even een paa r bloemen bij een monum en t 
te leggen of loeiend e sirenes kondigen de kom st van overvalwagens 
met hun grim mige bemann ing al aan. Voor de ogen van een groot 

50 . J. van d.er Lans, 'Beeldvonning over de jeugd', i.n : Psychologie en maatschappij, 
nr . 13, 1980,p.474. 
5 1. Zie ook R. Abma, 'Hegemo nie en tegenkultuur ' . in dit nummer, Te Elfder 

re 35 . pp. 717·729. 
53 . luap van GiJmeken, Oe sall/c'/lstelli/lg llall !tet gcz([lI/cll liik t' pr('I'(} -Uf...hi<'J~ (t.W . 
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publiek ranselt h ij dan op vreedzame demonstranten in. Kunnen wij 
ons ee n be tere kam eraad denken?'S3 

Het is duidelijk dat men in politiekringen geen raad weet met 
deze rol van co-happener . De politie happende mee u it naam van de 
handhaving van de 'openbare orde" maar deze orde lijkt zij door haa 
op treden eerder te verstoren dan te hand haven. Er worden fo uten 
gemaakt. Langzamerhand moet de politie de 'waan v~n 
onschendbaarheid' afleggen. Er worden nog meer fou ten gemaakt. Op 
J 9 maart 1966, bij de openjng van een fo to tentoonsteJJing naar 
aanleidi.ng van de gebeurtenissen rondom het Huwelijk ( 10 maart), 
is de staat van verwarring kenneHj k zo kompleet da t het op treden van 
de politie geen enkele p roportie meer kent. Van alle kante n win t de 
kritiek op het politie-apparaat nu veld . De onenigheid duik t zelfs op 
in de hoogste amsterdamse pOlitiekringen. Over de methodiek van 
hoofdinspek teur Koppejan , die tijdens een Vietn amdemonstra tie maar 
liefst 300 demonstranten in vrachtwagens laadt om deze preven tief 
van ordeve rs to ringen te weerhouden , raken de gemoederen fel 
verhit. S4 Het llOogtepunt, o f beter h et d iep tepun l , in dit ge brekkige 
politie-op treden vormen tenslo tte de bou wvakonlusten van 13 en 14 
juni 1966. Niet lang daarna word t h oofdkom missaris Van der Molen 
ontslagen . De poli tie - een unl1wm in de naoorlogse geschiedenis _ 
word t zelf '~jek t van onderzoek'. 24 Augustus 1966 stellen de 
minis ters van Binnenlandse Zaken en Justitie onder druk van de steeds 
verontwaardigder publieke opinie een onderzoekskom missie in , die 
to t taak heeft de 'ordeverstori ngen' in Amsterdam te on derzoeken en 
het optreden va n de politie daarbij te bezien. 

2. De justitie 

Naar aan leiding van de p ublikatie van een fo to van prins Bernhard in 
Provokatie 3 wordt Roei van Duyn door het persburo Steens en 
'Magielsen in een kort ged ing voor de rechtbank gedaagd. Op 13 ju li 
1965 deelt provo in een persbericht mee dat zij niet VOor de rech tbank 
zu llen verschijnen 'uit minachting voor de autoriteiten en voor wie 
zich aan de au toriteiten onderwerpen '.55 De provo 's k unnen de 
kon frontat ie me t de j ustitie ech ter niet lang on tlopen. De politi,e 
arres tee rt , justitie ve rvolgt. En nie t gering. In het boekje Provo's en 
justitie maakt Louis Sinner duidelijk dat op di t terrein de redelijk he itl 
en de gereCh tigheid inderdaad zoek waren. Politie en justitie hadden 

53 . R. van Duyn , 'Provocerend denken', a.w . 

54 . Commissie van Onderzoek Amsterdam, Omlerzrlt'k naar de (}1't lel't'rsforillgt:1I 
Ie A /JI,I·It'rrl am op /} en / 4 j un; 1966. 's-Gru vo/ l1 luge (Stalll~ lI i l ~C\lCrij I 19117, hi il
I 1(1. 

-"~ . A , d t' ' ''lIIlh n.w" P. (j 2, Cfl J. VUil C;il1 11d cJI, lf W. 

http:onderwerpen'.55
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overal in het land een heksenjacht geopend op provo-achtige typen . 
Krenten en pamfle tten uitdelen leverde weken gevangenisstraf op. 
S teeds du idelijker werd dat veel rechtskolleges in provo-zaken andere 
maatstaven van procesrecht en strafmaat aanlegden dan in andere 
zaken. lIet snelrechl doet zijn intrede en Sinnel' geert daarvan de 
feitelijke ui twerking aan: 'streng rech f.

S6 

Een voorbee ld : Hoor/ems Dagblad, 4 juni ! 966 
Een korte diskussie t ij dens een rechtszitling op zondag lusscn een Rotterdamse 
kan tonrechter el1 een nauwelijks twaalf uur tevoren gearresteerde provo . 
Kantonrech ter: Wat ben je van beroep? 
provo : niks . 

kantonrechter : Wal wil je later worden'! 

provo: niks, helemaal niks . 

kantonrechter : Waarom nier) 

provo : iJl iedere maalschappeUjke fu nktie wordt een an4~r onderdrukt , dat wil 


ik nieL 

kantonrechter (verbaasd): Hoe kom je dan aan elen'? 

provo : ik werk twee dagen per week in de haven. 

kantonrechter (triomfantelijk) : 0, dus als je een lege maag hebt, wil je wel 

werken voorde maatschappij , maar als de buik vo l is moet je er niets van hebben . 

De provo, een jongen van negentien jaar , wordt veroordeeld tol een week 

gevangen isstraf onvoorwaardelijk . Zijn vergrijp : met doorlopen nadat de poli tie 


hem dit had bevolen .57 

In Nederland had hel justitieel en politioneel apparaat weinig 
gevoel voor een meer flexibele aanpak . Politiepsychologen,l.oals die 
indertijd in München werkten , die de dienaren van het gezag leren hoe 
het jeugdige publiek zodanig kan worden aangepakt dat geweld

58
overbodig is, waren in Nederland toentert ij d bijna o ndenkbaar. In 
plaats van psychologiese gevoeligheid heerste de macht van het Gezags
denken . De president van de amsterdamse rechtbank, mr. Stheeman. 
laa t daar iJl een diskussie, georganiseerd door het Algemeen Handels
blad (9 april 1966), weinig misverstand over bestaan: 'De "herrie
makers" zjjn geen gerichte kategorie, geen groep van mensen met een 
organisatie of met een bepaald ideaal , maar een vloeiende groep, die 
men wel degelijk als ouderen, als gezagsdrager!'; - waar ik mijzelf in 
de eerste plaa ts toe reken - moet bestrijden, Nu dacht ik da t U het 
beslrijuen van zo'n groep niet genuanceerd moet begrijpen. Ik geloof 
dal een gezagsdrager dus I!cn ongûnuuncecrd denker iS .'S9 Deze 

56. L. Sirulcr, Provo cn justitie. Amsterd am (De Be1igc Bij) 1966. P 36. 
'i7 . Idem, p . 12 . . 
<;8. Ve~cliJk A . de Jongh . a.W., pp. 1)6 e ,v. 
5f) L.Sinner.lJw .. p . o.17. l:nA , JeJongh.a ,\v .,p , 105 . 
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diskussie werd georganiseenl JOOl' de loenmalIge journalist van het 
Algemeen Halldelsblad Hans van Mierlo . Hoflanu konkludeert in zijn 
boek Tegels Lichtell: 'Zo hielpen ook Stheeman en een aantal anoniem 
gebleven amsterdamse agenten mee aan ue oprichting van een nieuwe 
partij:60 Deze partij was D'66. 

3. De politieke autoriteitelI • 
'De belangrijkste verzetsdaden richten zich echter tegen personen, de 
dragers van de technokratic' , aldus een strijdvaard ig fragment uit de 
zogeheten Subversieve Brief(van een anonymus u it het subversieve 
amsterdamse p rovotariaat).6 ,t Personen ver tegen woordigen het Gezag 
en vomlcn derha lve onophoudelijk het doelwit voor' de provo's. Met 
name de amsterdamse burgemeester Van Hall heeft het moeten 
ontgelden. Hij was voor Je provo's het prototype van het politiek 
regen tendom. Bij hem komen Je draden van de versteende macht 
samen . Hij is verantwoordelijk voor alles wat rout is. 'Een figuur als 
Van Hall, onze PvdA-autoriteit, zie ik de eerste eeuwen nog niet 
demonstreren tegen de oorlog iJl Vietnam, integendeel: in de p raktijk 
laat hij zu lke demonstranten tlaor zijn smerissen uil elkaar slaan ; ik 
zie Van Hall zich nog niet bezorgd maken over de toenemende 
verontreiniging van de lucht , integendeel: in de praktijk slaal hij met 
plezier de ee~te p aal voor VIJAND van de VOL KSGEZONDHEID 
no. 1 : Mo bil Oil.'62 Hans Tuynman voegt daar aan toe: 'Van Hall 
beschuldig ik van gebrek aan gevoel voor humor, gebrek aan aandach t 
voor wat er gebeurt in zjjn stac.l en heL bevel geven aan de politie om 
gewapend op te treden tegen ongewapende jongeren. ' 63 En zowaar, 
het gezag va n Van Hall, de r egent bij uitstek, brokkelde in snel tempo 
af. Na de veldslag op 19 maart bij de opening van de foto
tentoonste lling deed hij 's avonds in het veelbekeken program ma 
Mies-en-Scèlle een bewogen oproep tot een afkoelingsperiode. Een 
afkoeling die hij overigens eenZijdig opvatte. gezien de wapenfe ikn 
die de politie in de daarop volgende weken op haar naam brélclu. llei 
vertrouwen in zijn positie slonk zienderogen, tot hij uiteindelijk in 
mei 1967 zij n burgemeestersfunktie voor gezien hield . IlJustru tk.fi..; 
dat de provo's die toen mim een jaar zün ontslag hadden gt:ëisl. 1.Ïl! 1l 
nog geen week later ophieven. 

Hoewel provo het meeste afgrijzen !lau voor de gruu'wc hl:~ l l1l1j 

60. (T J .11. Hofland. Tegels lichtelI ofware verltalcm ll/'ere/e Q/lloritl'ih'll j" h 
land ~'(JJ' de voldol/gell feitelI . l\mslenLlJn (fonltlc!) ' ~J72. p . I'IJ{. 

6 1. ProJlo 7, 1èhruari IClMi,p.-t. 
62. R, van Dl/VII . 'Of IlI!C .. Iod. 111;1:11 (',Sp" •til 1'r0l'/J 14 f11J fchrua d I ~lfi7) . P 
IJJ JI . TIIY lJ ttlil ll .IW .. p . Si; 
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aristokratie, de betweterige burgervaders, reikte hun kri t iek verder. 
Ook de politieke part ije n moesten het ontge lden. De rech tse so-wie-so, 
maar ook de linkse. De Pvd A (in Provo J 4 gekscherend Partij Voor 
Dwang Arbeid genoemd) wordt in hoge mate veran twoordelijk geacht 
voor de inhoud van het overgeorganiseerde maatschappcüjke leven: 
'De PvdA trach t o ns slechts ee n sm akelijke galgenmaaltijd voor t e 
zetten, door dit doorgangshuis naar de atoomdood annex koo l
monoxydevergiftiging in te richten met ijskasten, roomkloppers en 
TV's. Zolang zij als p artij n iets doet om de wereld te bevrijden van 
atoo mdood , luchtveron treiniging, groot-kapitaal, autoritairisme, 
autofi lie, mililairisme, burokratie en kon t ra-pres ta tie, kan zij nie t als 
een vrij makende, serieus linkse o rgan isatie worden gezien.'64 In zekere 
zin is deze krit iek vergelijkbaar met de ontevredenheid waaru it later 
bin nen de PvdA Nieuw Lin ks ontstaat. De kritiek heeft vooral 
betrekking op het afstandelijke optreden van de PvdA als een soort 
be tu tte lende welvaa rt brengende voogd van de arbeidersklasse. 

Ook de CPN wordt zonder aarzeling d oor provo ui t de linkse 
beweging geëlimineerd : 'Het kommu nisme meen t de vrijheid met 
diktatoriale middelen te kunnen bereiken. (. .. ) het kommunisme is 
rech ts en kontra-revolutionair, want vrijheid beperkend, dogmaties 
en autoritair. ( ... ) Deze part ij is onder haar leider Paul de Groot 
geworden tot een kerk propvol Marx-ge1ovigen, Le nin-uitleggers, 
Eenheidspredikers, Go rtzak-lasteraars, scheumlaker-blèrders en 
verketteraars van onge lovigen. ( ... ) De CPN is de oudste van de zich 
links noemende partije n in Nederland. Haar ouderdom kenmerkt zich 
echter n ie t d oor gerijp te wijsheid, maar helaas door vroegtijdige 
senil iteit. '65 

Provo legt met dit prentje van de linkse poli tiek de eerste 
fu ndamen ten van een radikalistiese st room, die sinds die jaren 
permanent door jongeren in stand is gehouden . In politiek opzicht 
kan men deze ru imte benoemen als de sp an ningsverhouding tussen de 
parlementaire oppositie en de buitenparlemen taire beweging. Voor 
jongeren zelf is het echter meer. Bet is een kollektief wantrou wen 
tegen p art ij-apparaten waarvan de omvang burokra ties aandoet en 
waar in de besluitvorming in handen van elites is. De kultuur van het 
radikalism e spruit uit een dergelijk wantrouwe n voort en hee ft zich 
sinds de dagen van provo bl ijvend onder jongeren gevestigd . 

64 . R . van Duyn , • Aan de linkse beweging', in: Provo 7, pp . 14·15. 
5. ldem ,pp. 15·1 6 . 
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4. He l kroonstuk ]Jall de autoriteiten: de monarchie 
'En bovenal is e r het autoriteitsidee , uitgebeeld door d ie éne 
onaan tnstbare figuur aan de top: de monarch.'66 In het kielzog van 
de bijna nationale veront waardiging over de verloving van prin ses 
Beat rix met Claus von Arnsberg ontstaat een intensieve diskussie o ver 
de mon archie. Provo blaast een aard ig partijtje mee : 'Wij beschouwen 
de Claus affaire als een prachtige gelegenheid om te a,giteren tegen de 
monarchie, die dateer t ui t een tijd waarin men nog geloofde dat de 
monarch door God persoonlijk is aangesteld a ls zjj n plaatsve rvanger 
op aarde. De Claus affaire is ook een gelegenheid om in verzet te 
komen tegen de autoriteiten mhet algemeen. Wanneer het Oranje
gezag eenmaal valt, kan er ee n krea tieve p eriode aanbreken, die menig 
au toriteit zich heugen zal. Niet alleen de fu nk tie maar oo k d e persoon 
van Von Amsberg is ons antipathiek. Zijn volmaak t fascist iese 
opvoeding tezamen met zjj n funktie van diplomaat van de West
du itse au toriteiten hebben hem gemaakt to t een kleurloos e n 
onpersoon lijk produkt van fascisme en au toritarisme. Verleden en 
heden van Claus staan ons tegen.' Voor provo is de monarchie 
symbool van de macht-van-bovenaf, ze smeed t een na tionale eenheid 
die er niet is , ze suggereert een sta biliteit die onwenselijk is. 'Voor 
ons is het koningshuis meer het symbool van een politiestaat: op 
allerlei mani!ren word t de vrij heid bekno t als he l konin gshuis in het 
geding komt. Openlijk uitkomen voor republikeinse gevoelens wordt 
bestraft met boetes en gevangenisstraffen. ' 'Oranje boven, leve de 
republie k', zongen de provo 's lUid ruchtig tijdens de hu wei.ijksdag, 
ter wijl het dekorum voor de ogen van de hele , verbaasd toekijkende 
wereld verstoord werd door rookbommen. 

Ook inzake de monarchie kent provo's kritiek twee varianten. 
De monarchie is niet aJJeen een 'overleefde traditie' omdat ze staat 
voor een 'reaksjonere macht', maar ook om dat ze onecht en 
onmenselij k is. Het is een folkloristies rollenspel, ontdaan van 
oorspronkelijkheid en van persoonlijke inbreng: 'Wat ons het meest 
tegenstaat in het koninklek instituut is de pracht en de praal waarrnet 
alles gebeurt en het tonee lspel van hoogwaardigheidsbekleders dat 
overal bij opgevoerd word t: bij de rijtoeren, de offisjele bezoeken ~ Il 
ontvangsten, de "werkbezoeken", de voor geopend verklaringen , J c 
lintendoorknipperij, enzovoort. Men doet hiermee een beroep op llc 
dweepzucht van de grote massa , de LibelIe lezers ; het is de valse 
romantiek die het zo goed doet bij het klootjesvolk. (. .. ) De It.:Jen 
van het konink lek h uis missen een fu nuamenlec l rech t . IlJnll'kk hel 
rec ht om een eigen leven te lciucn.' 

( ,C' . Dil ,,' JI VOI~C Jllk l·llall.: lI 111 . liJM Mrf I. 'Spul..l.lI1 ill de willl~ JI V:l l! Je )!P ulk/l 
kUl'lS', in l'ml'lJ , ( I~ Ikn'Jllhl' r I 'I (,~ I pp ' ,I (' 11 4 
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Het konkrete utopisme 

'Auke haalt een stapel papier, en pennen. We schrijven vellen vol, over het 
verband I ussen seksuele frustratie en woningnood, dopesyndikaten en demokratie, 
uitlaatgassen, sigaretten en de vierde wereldoorlog. minderwaardigheidskomplexen 
en nationalisme, etc . Als het begint te schemeren en de nacht voorbij is en we 
weer langzaam Illet onze beide benen op de grond terecht komen. hebben we de 
wereld veranderd . We kijken elkaar vermoeid doch opgewekt aan . "Maar zou 
zo'n gemeenteraad dit begrijpen?". vraag ik . "Die oude mannetjes!", roept Pe ter 
uit, "ko m nou" .'67 

Provo bestaat niet a_Ueen uil een onblusbaar wantrouwen jegens de 
autoriteiten. Zeker, een anarchistiese toon is vanaf het begin te 
bespeuren, maar heeft noolt volledig de overhand gekregen. Provo 
doet namelij k bovendien iets wat aan hel toenmalige anarchisme 
vreemd was. Provo fonnuleert plannen, signaleert konkrcte problemen 
en lanceert even spektaklllaire als simpele alternatieven.6s In het 
witte plannen-theater dat provo opvoert, kom t hel huwelijk tussen 
anarchisme en artisticiteit, tussen politiek en kultuur. tussen 
wantrouwen en kreativiteit , tussen de invalshoek van Van Duyn eo 
de boodschap van Grootveld konkreet en inventief tot uitdntkking. 
Ook de witte plannen worden door de provo's p uur en alleen als 
provokatie opgevat. 'Er is een artist ieke (b ij v. kontiese of absurde) 
vonngeving waarin een zeer reëel maatschappelij k belang is vorm 
gegeven.'69 Daarmee is een eerste elemen t van de witte plannen 
angegeven. De plannen nestelen zich op de schaduwz ijden van het 

maatschappelijk systeem; ze worden geboren uit vOOr iedereen 
zichtbare ma<ttschappelijke probleèmvelden. Ze zijn een aa nklacht 
tegen 'misdadige' praktij ken die afgeschennd worden door de 
au toriteiten en waaraan het klooljesvolk vrolijk flu itend meewerkt. 
In de tweede plaats zij n de witte plannen een pleidooi voor een 
leefbare wereld, waarin men zich vrijuit kan bewegen en gezond kan 
ademen. Maar tevens een wereld waarin de menselij ke su bjekt iviteit 

67 . I-Ians Tuynman, a.w ., p . 23. 
68 .Het aanreiken van alte rnatieven behoort niet tol de tradit ie van het 
anarchisme . In 'Het witte gevaar' geeft Van Duyn uitvoerig aan waarom deze 
verrijking noodzakelijk is . He t Is dezelfde argumentat ie als die wanneer provo 
gaa t deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van j uni 1966: 'Oudere 
anarc hi sten hebben ons vermanend toegesproken : wie eenmaal aan de 
verkiezingen deelneemt is voor de revolutie reddeloos verloren, want hij hee ft 
zich met het gezag gekonformeerd . llisto riese ballast zeggen wij; onze deelname 
is in de eerste plaats een provokatie aan dit kiessysteem.' (Provo 9, p. I) Ilctzelrde 
geldt voor de witte plannen : hel zijn provokatievc ~ Il ematievcn . 
W. D Vall Weerlee, 'Gezag, provokao.tsic & de l1\okrat ie' , 111 : Prm', 18, p. 6 . 
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zich zonder voortdurende in te lYentie van gezag en regels kan 
ontwikkelen. Ee n derde karakteristiek van de witte plannen is het 
simplisties utopisme dat ze ui tstralen. Ze zijn simpel omda t ze 
eenvoudig ogende oplossingen aanre iken, die met goede wil en 
eenvoudige middelen kunnen worden gerealiseerd. Maar ze zjjn tevens 
utopisties omdat ze voUedig ontdaan zijn van elk gevoel voor politieke 
realiteit. Ze zij n als het ware volled ig uit de bestaande mach ts
verhoudingen losgeweekt. De eenvoudige, maar inventieve gedachten 
gang word t daannee een extra wapen tegen het burokratiese mach ts
komplex en de bedreiging van de leefbaarheid in de welvaartstaat. 

Het is met name Luud Schimmelpenl1inck geweest die de 
definitieve vorm gaf aan de eerste twee, en best uitgewerkte, wi tte 
plannen. Schimmelpenninck was met provo in kon takt gekomen 
omdat hij Grootvelds kampagne tege n het ve rslaafd e ko.nsumen ten
schap met sympathie had gevolgd. ïo 

1. Hel witte .fzetsenp/an 
Het eerste plan waannee provo furore maakt, is het witte fielsenp lan 
in juli 1965 .71 Ret is een aanklacht tegen de autoterreur in 
Amsterdam_ Sch irn melpenn inck konstateert in zijn argumentatie 
voor bet plan: 'dat t onnen giftige gassen in een leefnrimte va n bij na 
1 miljoen "*nsen worden geproduceerd en verspreid; dat straten en 
stoepen verdwijnen onder "luxe" blik; dat honderden doden en 
duizende n gewonden aan de gemakzucht van een minderheidje van 
au tomobilisten worden o pgeofferd; dat aan een unieke stad 
onherstelbare schade is en wordt toegebracht door het autofiele 
klootjesvolk-,12 Vervolge ns vermeldt hij een aa ntal gegevens die zelfs 
de 'automaniakale lezer' wel moe ten overtuigen . Schlmmelpenninck 
gaat daarbij vindi ngrij k te werk. Hij toon t met ShelJ-rapporten aan 
da t uitlaatgassen voor de mens giftige stoffen bevatten_ Bovendien 
blijk t uit zijn berekeningen dat een kleine tien procent van het 
verkeer (auto's) meer dan de helft van alle ru imte opeis t. Daarnaast 
maak t het autoverkeer veel onschuldige slachtoffers, van w ie bijna 
driekwart voetganger is. Genoeg argumenten dus om een alterna tie l 
plan te becijferen : het wi tte fietsenplan. 

Het gaat er allereers t om al het motorverkeer uit het centrum 
van Amsterdam te weren. Het vervoer in het centrum zal dan VOO rtl I 

70. Zie A. Nuis, a.w ,p_ J9. Schimmelpenninek is tot op de dag VUll vtJmJ :I;lp 
aktief geb leven op het terrein van de stadsvervuiliIlg en alternatieve vcrvocrs 
rniddelen . ll ij is bijvoorbeeld de (Jrc hitek( van de alnstcnlan1se wil jcllrrcll 
71 . Gepubliceerd ,lis Pr()jlol«Jlit · 5 ( 13iuH 1965) (' 11 m/'ltJJ'l) 2 ( 17 ;)ug u~llIs 1(l{i .~
 
en Provo () . Zie ook · 1/rt Ik.~It' lIil "I W ,pp' J 28. 

7 ' PrOl'rJ 'J . j1 , } 
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moeten geschieden door uitbreiding van het openbaar vervoer en 
- nu komt het - door de aanschaf van 20.000 wit te fie tsen, die <van 
iedereen en van niemand moeten zijn'. Deze zouden, aldus het p lan , 
bekostigd kun nen worden uit een besparing van de onkosten die het 
ineffektieve gem otoriseerde verkeer dagelijks oplevert. 

De witte fiets mag dan nooit realiteit zijn geworden (de door 
provo wit geverfde fietsen werden vrij wel on middell ijk door de politie 
in beslag genomen) , als men vandaag de dag door de nederlandse 
binnensteden wandelt, valt nie t te ontkennen dat sinds de j aren zestig 
heel wat verkeersstraten omgevormd zijn tot wandelpromenades. Teit 
men echter de fietsdemonstraties die in diezelfde steden vrijwel jaarlij ks 
georganiseerd worden,dan ka n men n iet alleen konkluderen dat aan de 
terreur van de automobiel nog geen ein de geko men is, maar bovendien 
- en dat is belangrij ker - dat uit de p roblemat iek van het witte 
fi etse n plan een maatschappelijk strijdpun t geboren is. Een strijdpunt 
waarop zich later, zoals ap zoveel andere problemen die provo voor 
het voetlicht haalde, een akt ieve o rganisatie (ENFB ) heeft genesteld. 

2. He t witte schoorstenenplall 
Was de witte fie ts een symbool voor hygiëne in het stadsverkeer , in 
januari 1966 lanceert provo een nieuw symbool , ditmaal voor frisse 
lucht: de witte schoorsteen. 73 De aanleiding tot dit plan was een 
geheim rapport van de gemeente Amsterdam dat door provo in 
Provokatie 11 openbaar werd gemaakt. In dit rapport worden 
veron trustende ontwik ke lingen gemeld met betrekking tot de lucht
verontreiniging. J uist op dat mom en t is de kwestie in de gemeenteraad 
aktueel, omdat deze beraadslaagt over het vestigen van een nieuw 
chemies komplex van Mo bil Oi!. Volgens de provo 's verlak ken hier de 
'demokraties gekozen vertegenwoordigers' de gezondheid van de 
bevolking. Provo komt met een alternatief plan: 'Provo stelt voor het 
lozen van viezigheid te belasten. Provo stelt een diskriminatie van 
vuile systemen voor. H et te gelde maken van bet gemeenschappelijk 
bezit aan frisse luch t is een ernstige zaak en dus kostbaar.'74 
Vervolgens wordt een ingenieus ste lsel geformuleerd om op allerlei 
afvalstoffen die in de lucht gespoten worden, belasting te heffen, 
terwijl men naar gelang van de hoogte van de schoorsteen weer een 
reduktie op de belastingheffing kan kr ijgen (hoe hoger, hoe schoner, 
hoe goed koper). 

Wa t opvalt in de twee behandelde provoplannen is de centrale 
aandacht voor het leefmilieu, dat overwoekerd dreig t te worden door 

73 . Zie Provokatie 8 (16 oktober 1965), en Provo 6 (24 januari 1966), pp . 1·6 , 

en Provo 9, pp. 6-8; verder in liet Beste uit. ... pp . 103-1 11. 

74 Próvotl, p. 5. 
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de welvaarts- en industrievervuiling van de naoorlogse samenleving. 
De welvaart dreigt het welzijn te begraven. Ook deze spannJngs
verhouding zal in he t postprovo-tijdvak toenemen: Wat bij provo n< 

als een ludiek plan met een serieuze ondertoon wordt ver woord, zal 
ui tgroeien tot een omvangrijk maatschappelijk probleem dat zeer VI: 

mensen blijft mobiliseren. Van 'meer groen in de stad' tot aktiviteilc~ 
in het kader van de Vereniging voor Milieudefensie. 

3. Het witte kippellplafl 
Dit valt naast Je tot nu t oe behandelde p lannen enigszin s uil Je too 
waarschijnlijk omdat het gelanceerd wordt als reaktie op het uiterst 
grim mige pol.i tie-optreden in maar t 1966. Tegen over de marioJlct
achtige karikatuur van 'in de houding en er op lo s slaan', lanceerl 
provo een pleidooi voor een vreedzaam hulpverlenende politic-a~~'111 
De witte kip aJs vredesvogel voor het provotariaat. Daartoe word l d 
provovere niging 'Vrienden van de politie' opgericht, die als 
programmapunten heeft: 
I. on twapening van de politie; 
2. sociaal werk door de polit ie ; de witte kip is de sociaal werker van 
de toekomst: 'Hij d raagt lucifers en voorbehoedsmiddelen bij lÏl IJ 
alsmede appeltjes VallOranje, kip peboutjes voor het hongl.!n':lld·· 
provotariatl. ' 
3. reorganisatie van de politie ; direkte kontrole van de polilk dr:lIl1 
kommuneraad van Amsterdam, demokratiese keuze van hel hllClfi l 
van de polit ie en een d okumen tatiecentrum over het Optrcdl'U VilII il 
polit ie, waar iedereen z ij n ongenoegen kenbaar kan maken. 
4. verkeer; de witte kip regeIt de verkeersstromen buiten IIl'l "lIlcl\'li, 
centrum en beweegt zich voort op de witte fiets. 
5. uniform; de witte kip i s gekleed in een wit u niform k il lekeJl \'1111 

zijn socia le funkties, waardoor hij het 'image krijgL van dr 
lieve(r)evolutic in de maatschappeLij ke ve rh oud il1l!\:! I1 '.7 

4. H et w itte woningenplan 
Het witte fietse n- en het witte schoorstenenplan hch hl:11 l"lll HIIII 

ui tgewerkt en onderbouwd karakter . Bij de anLic r\! ria ~1I 'l"1l i 
minder het geval. He t witte wOllillgellp la l1 is Jaar 1.'1.' ' ' VUIII hi" 
Het signaJecrt een knelpun t zonder lol gericht\! inilialil·\'L·n f 
In dit plan zetten de p rovo's zich af tegen cl!: speku lalJt' 1I1~~' 
ruimte en pleite n z ij voor het tOl:! wijzen van l eegs(iI; i lld~' (I;!IHI 

all~enstaallÓ CI1 ., jonge gez innen, stuLlcn tè /1 CJl/.I\vnOII Vld \' t'lil 

komt clt t pla Jl l1Ie l. ()\.:soudan ).; .; I.è( provo Ol>!.: op rllr ll:ll~. ill 

7" liet wif ll; J..IPI'\·nplan iS\iO lwoord tluur ·\tllt lIoclslI!.' ill/'ttil'" i 
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in die in de vorm van maatschappelijke aktie st eeds verder zal gaan 
aanzwellen . Woonnl imte = leefruimte -1= spekulatie-objekt. 'De 
woningnood m oe t best reden worden door wekelijks een lij st van 
leegstaand e panden te pu bliceren .'76 

5. Nog meer plannen 
Provo vertoont een gro te gevoeligheid voor wan toestanden. Deze 
kunnen steeds op rekening van de au toriteiten gesc hreven wo rden en 
als provokatie onder de publieke aandacht gebracht. Wi tte plannen 
komen dan ook met de rege lmaat van de klok aanwaillen. Ideeën z ijn 
er te over. Ze hebben echter vaak een kortstondig leven en wo rden al 
gauw opzij geschoven door een gebeur tenis of nieuw idee . Of ze 
bestaan slechts bij de gratie van één persoon binnen de provobeweging. 

Het witte wievenplan is d aar een voorbeeld van . Het wordt 
aangedragen door lrene van de Weetering. Het beoogt een 'groot
scheepse sexuele hervorming van de jeugd. De staat moet daar de 
verantwoordelij kheid voor nemen. Er moet ee n groot aantal 
konsulta tiebureaus komen , waar dejeugd van 14 jaar en o uder sexuele 
adviezen kan krijgen . >77 

Gaat het witte wievenplan over d e seksuele bevrijding van de 
mens , het witte scholenplan richt zich op de ontwikkeling van de 
kreativiteit van het in dividu. 'Ha , zeg ik , onderwijs. Kreativer, moet 
veel krea t iver. Het speJbewu stz ijn van het kind moet gestimuleerd 
worden. Het onderwij s moet aangepast worden aan de individuele 
behoeften van het opgroe iende kind. Nie t aan de materiële en geest
dodende eisen die de maatschappij stelt . Voorwaar, voorwaar. De 
revolutie begin t tegenwoord ig in de wieg en eindigt bij he t middelbaar 
onderwijs . Elke onderw ijzer die het hujd ige sy steem handhaaft , is een 
potentiële moordenaar van het individu' , aldus Hans Tuynman. 78 In 
het witte scholenplan richt provo zich op het in stellen van 
'demokraties ingerichte studie- en diskussie-gelegenheden'. 79 

Al deze gedachtenflitsen bevinden z ic h in de kinderschoenen. 
Ze zijn onuitgewerkt, ondoordacht en hebben het kenmerk van wilde 
jongensachtige ideeën. Juist daarom zijn het vaak tekenen aan de 
wand. Bekijken we bijvoorbeeld de twee hierboven aangehaalde 
plannen, dan z ien we daarin al de kiemen van de diskussies over anti
autoritaire opvoeding die verder in de jaren zestig vele gemoederen 
zullen bezighouden. 

76. D. van Weerlee, Walde provo's willen, a.W ., p . 38. 
77 . A. de Jongh , a.W. , p . 184. 
78. Hans Tuynman, Fuif-Time Pro vo , a.w., p. 53 . 
79 D. van Weerlee, Waf cic proVO's willen , a.w., p. 39 . 
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De utopie van de toekomst 

'De p olitie-agen t, jullie tegf:nstander , verdedigt de wereld van gistereIl 
de provoüs vertegenwoordigen de wereld van morgen. '80 Deze 
uitspraak is van Consta nt Nieu wenhuis, in Nederland bekend door 
zijn bemoeienissen me t de Cobra-groep.BI Hij is verantwoordelijk 
voor de grondgedachte van de toekomstvisie die provo in de loop vnj 
haar bestaan ontwikJ<elt. In Provo 4 laat RoeI v,an Du yn Nieuwc Jlh ll 
uitgebrei d aan het woord . In dit interview sche tst Njeuwen hu is dl! 
eerste kon touren van een toekomstige m aatschapp ijvorm : Ne w 
Baby lon, waar in plaats van de arbeidende mens de spelen de m~'m 
(homo ludens) zal heersen. He t sleutelwoord in deze blau wdruk vnnl 
de toekomst is het woord vrije tijd. Door d e toen emend e 
automatisering van de industrie door middel van komputers o nl slil :1I 

een nieu we maatschapp ij , waarin nie t alleen een overvl oed aan v()~ \ '" 

en andere materië le voorzieningen zal zijn, maar voor al een cwc rvl!ll't 
aan vrije tijd .82 'Het zal een feit van eno rme betekenis zijn als lh

arbeid, d ie nodig is om het leven in stand te houden, niet meeT UUII! 
de mens zelf , m aa r door m achines, het nieuwe p role tariaat, l: 1l 11\1111 

kompu ters z al worden verricht.'83 
Hoe z ie t die t oek omst ige maatschappij er u it? Het on t wel " dllr 

Constan t ~ieuwenhuis naar vo ren bre ngt, d.raagt de sporen viln I) I.! 11 

optimisties futurism e, een opgewekte science-fiction, een 
konse kwente f an tasie en een jongensdroom : 'Prakties gez ien i~ Nl' .... 
Babylo n (de wereldstad van de toekomst) o pgebouwd u it ('l' lJ ,lIud .,1 
sektoren (20 tot 50 hek taren groo t) d ie zich ongeveer 16 me/ re hll>':"11 

de grond bevinden , o p elkaar aansluiten, zich in alle. r ichtirWl'1I 
voortzetten en het landschap o ntsluiten. Er ontstaa t één lowh 
wereld stad d ie de aarde als een net omspant. De bo dem hh, rr \'. IJ 
vo or snelverkeer en land bou w, vrije natuur en h istoriese IlIt)OIlIIlCIIIl)li 

de daken der sektoren dienen to t vliegvelden en proffil'nudt', ,.\11 
sektoren zijn u it meerdere verd iep ingen opgebouwd : ll~ rt llllll\) dri 

sektoren ka n do or mobie le elementen naar be hoefte gl'hm ikr ~ 11 

veran derd worden; daamaast heeft elk e sek tor één of IJ ll'rl 
pennanente woon hote ls en open ba re ge bouwe n. Bc ha lv~' lI l· w'. h.lil 

80 . In terview van RoeI va.n Duyn met Constant Nieuwenl1Uls in ''r'.II'I 
oktober 1965); zie ook: Hef Beste uit. .. , a .w ., p. 79. 
8J . Zie hiervoor : P ,D. Duyvis, 'Ncw Ba bylon '. in: Al'tie, 1I'm·Adl/f..h>:id t il 
in de kUllSf vall de jaren '60 in Nederland . 's-G ravenhugc J'n'/ , PI' I (,iJ 
82. Nieuwe nhuis le t l ich vierkan t af tegen he t 'gejcrc.mict!I" VUil uil." ll'Î ped 

en wo tenscl l appcr~ (toals Uuik IJ u jRCII), J ic Olcncll/it.:1i ' ,ng,'u Ir III/1d(l!i i! 

owr de iculolu l' 1l Je VI ill' Ilid . 

!'IJ 11,', (kHf' lI;f ,u ,w , p 7 I , 
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hotels zijn de binnenru imten bestemd voor kollekt ief gebruik en 
hebben geen andere funktie dan artist iek med ium te zijn.'84 Niet 
alleen de fantasierijke ruimtelij ke konstruktie van New Babylon 
fascineert de p rovo's, het gaat hun bovendien om de ongekende 
mogelij kheden voor de mensheid die binnen de speeltuin van New 
Babylo n gerealiseerd kun nen worden. Nieuwenhuis daarover : 
'Kreativiteit is een menselijke d rift en niet een "genade gods". Tn 
New Babylon zal onze sluimerende krea ti vi teit ontwaken ! De 
ekonomiese voorwaarden zijn er dan toch aanwezig voor! Wie nu nog 
de t ijd moet doorbrengen met de kost verdienen, zal dan haast 
genoodzaakt worden kreatief te worden om niet aan verveling ten 
onder te gaan. Hij zal de homo ludens zijn , hij zal gaan spelen, zijn 
leven is immers niets anders dan een spel in zo'n komputer-kult uur. ' 85 

Het anti-p rofessionalisme dat provo inzet tegen het arbeidsethos van 
de konsumptiekultuur word t in New Babylon definit ief werkelijk heid . 
Het NUT is daar volledig afgeschaft . 'Nut is iets van vroeger. Toen 
was "nuttig" iets wat in onze materiële behoefte n voorzag. Deze 
behoeften zullen in New Babylon bevredigd zijn. De stad New 
Babylon zaJ niet op het nu t , maar op het spel gericht zijn. Het is geen 
ut ilitaristi ese maatschappij, zoals deze , maar een ludieke _Het spel zal 
er door ieder bed reven worden in alle vormen ( ... ) . De mens zal er 
spelend over de aardbol zwerven, als een nomade.'86 

Weliswaar zal de realisering van New Babylon, volgens 
Nieuwenhuis , nog wel even op zich laten wachten, m aar hij ziet in de 
toenmalige generatie jeugdigen een voorteken . In 1964, dus voordat 
de p rovo's van zich had den doen spreken , voorspelt hij: 'De jonge 
mensen van deze t ijd ko men in beweging, gedreven door een niet te 
onderdrukken neiging. Zij wiJlen hun leven intensiever maken, zij 
willen het avontu ur, dat zij tevergeefs zoeken, p rovoceren , zij willen 
he t leven bevrijden van de sleu r d ie de arbeid er aan geeft, zij willen 
he t leven tot een spel maken, desnoods met geweld. '87 

De 'vertaling' van het - ten dele - bouwkundig fu turisme na ar 
de p rovo-praktijk is tweeJed ig. Van Duyn sluit er bijvoorbeeld op aan 
door zijn p leidooi voor de ekonomies ot/nutte kreatie . 'Alleen de 
ekono mies onnutte kreatie, die nie t langer he t priv ilege van de 
kunstenaar mag zijn , kan ons red den uit de verve ling en de dreigende 
massifikatie. Constant heeft met zijn New Babylon de ri chting 

84. Idem , pp. 70-71. 
85 . ldcm,p.72. 
86 . Idem, p. 74. 
87. Constant . 'Opkomst en ondergang van de avan t-g.arde', in : Randstad, nr. 8 , 
1964, pp . 70 e .v_ Dit citaat wordt vaak aangehaald en is ook te vimje n in lIt'l 
Beste uit ... , a.w., p. 69,en D. van Weerlee, Wal dl.' provo's willell, a_w., p. 14. 
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aangegeven naar het volledig geautomatiseerde en gedemokratjseeru ~ 

welvaar tsland, waarin een kultuur van ko llek tieve kreativiteit 
verwezenlijk t is_ Vandaar dat wij de nadruk legge n op happenings. 
Een happening is geen individuele kreatie , maar een koUektieve_ Bij 
de happen ings is er in p rincipe geen passief publiek dat er met de 
handen over e lkaar naar toekijk t. Zelfs tic rechercheurs bij het 
Lieverdje, die eerst rustig toekij ken, kunnen de verleiding zelden 

weerstaan om in aktie te komen , ook al is hun optreden meesta i 
minder kreatief dan instru mentaal. '88 

Ook vindt men de gedachtengallg van Nieuwen huis terug in ue 
programmapunten voor de gemeenteraadsverkiezingen waaraan prov 
in juni 1966 meedoet. Het gaat daarbij om pu nten als: 'de st raat 
speelr uimte' en 'Amsterdam een wit te stad: het eerste segment van 
New Ba by lo n ' _Nieuwenhuis die op de provolijst sta ;] t ( I 3de plaat'i) 
defin ieert in het verkiezingsnummer van Provo de st ad als socio-ruim tt 
waarmee hij de ruimte van de stad in het teken van de speelse 
ont moeting tussen mensen zet. 89 J uist in deze detJnitje van de ruim! 
vinden het pragmaties en kon kreet u topisme van provo en Constanl 
rad ikaal-futurist ies u topisme e lkaar. 

Voor provo liggen de ideeën van Nieu wenhuis echter aan de 
verre horizon . Het is toeko mstmuziek die zelden of nooit naar vorl 'll 

ko mt. Ov.-heersend bij p rovo is de praktijk van de provokatie, de 
witte plannen , kOïto m : het ko nkrete utopisme. New Baby lon 
fun k tioneert in deze aktivite iten als een raamwe rk waarin alle pn)V/I 
ingrediënten to t een positieve eenheid gesmeed worden, gep rojektei'I' 
op de toekomst. He t leven is een spel, de stad ee n speelru imte, dl' 
mens k reatief. In de blauwd ruk van New Babylo n is het denkbaar. I 
fascinat ie dOOT het strale nde model van New Babylon geeft provo \'\ 
zeer o ptimis tie se inborst. Zozeer ze lfs da t daarmee binnen de ku lt 111 

van het p rovo ïsm e een indringende paradox ten to nele komt. 
Enerzijds een grond ige kritiek en ee n daa ruit voortvloeiend 
pessimisme ten aanzie n van al die bedreigingen die de we lvaart
sa menleving p roduceert : de atoo moorlog, de konsump tierom llll' l l'll 
de burgerlijke behoudendheid, de verwoesting van het leefmilil'lI, 
enzovoort . Anderz ijds de o ptimistiese nadruk o p de spe lende;: 1l11'II', 

die spelenderwijs za l u itgroeien tot een homo ludens, van wk 1ll'1 
provotariaa t de voorbode is. 

Voor een sociale en art istieke beweging als provo mag lil" hcl,1I1 
va n een utopie aan ue ho rizon niet wo rd e n onderschat. St nt era 
fo rmuleer t d e hypothcse du l de k racht van J e studentl'nbt'Wcl'JII~IC'11 

XH. Cc çjtccnl \l il n. vu n Wl'l' r1 l'l' . II'tIl ",, "'tI ,'/I ~ç l\Iillm, II.W ., pp . 1(, .1 
~l) . ( ",, \lan1. Nieuw 11, 11. ' I I"lIll iu : I~r/l''' IJ 
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in West-Europa aan het e ind van de jaren zestig gezocht moet worden 
in het u topies karakter van dit p rotes t. Daarbij gaat bet niet zozeer 
om d e realiseerbaarheid van de ideeën, maar om de overstijging van 
de bestaande m aatschappelijke orde tene inde Je bestaande verbanden 
te negeren. Hel gevolg is een kortdurende uit bars ting van verdrongen 
energie , die vo rm krijgt in een kollektief gedrag. De utopie als negatie 
van het bestaande wordl dan een krachtige en effek tieve impuls tol 

9opolit ieke en kulture le veranderingen. Ook De La nge konsta teert 
een zekere d ubbelzin nigh eitl in de innerlijke dialektiek van de ja ren 
zest ig. 'J uist in de meer ludieke vormen van verzet blijkt het spelen 
van een eigen spel o p verboden terrein al zo bevrij dend te werken 
dat aan verdere doeleinden nie t meer gedacht word t.'91 In beide 
gevallen zij n de parallellen met p rovo opvallend. In de bijna volledige 
afwijz ing van de bestaande werkelijkheid en het speels aftasten van 
on haalbare en ondenkbare alternatieven heeft de kracht van de 
p rovo 's gelegen. 

De opkomst van een nieuwe leefstijl 

De jaren zestig staan geboekstaafd als de jaren waarin een nieuwe 
lee fstijl vorm heeft gekregen . T aboes werden doo rbroken. de 
o mgang t ussen de mensen veranderde aanzien lijk, maar ook de 
verho uding tussen de autoritei ten en de burgers kreeg een andere 
vorm en inhoud . Korto m : o ude, vastgeroeste rituelen werden in een 
stormachtig strijdgewoel vervangen door nieuwe, moderne, maar o p 
den duur evenzeer ri t uelen . Deze verscbuiving kan gezien worden a ls 
een o mvangrijke operatie o p veel te rreinen , die ged ragen word t door 
wat we de 'nieuwe rnit.ldenk lasse ' hebben genoemd .92 De vraag welke 
elementen van een dergelij ke nieuwe (moderne) leefstij l zich al 
binne n de provogelederen aftekenden, is niet eenvoud ig te 
beantwoorden . In de eerste p laats zou dat meer inzicht vereisen in de 
aard van de veranderingen . En vervolgens zouden we dit beeld moeten 
leggen over de provobeweging o m te kijken o f e r raakvlakken zijn. 
Bovendien zoude n we de schri ftelij ke bro nnen waarop we ons 
grotendee ls hebben gebaseerd , moeten aanvul len met intervie ws en 
dergelijke om greep te kr ijgen op die elementen die deel u it maakten 
van de 'levenswij ze ' van provo. Dat alles valt buiten het bestek van 

90. G. Slatera, Death of UtopiLJ . New York (Un iversJty Press) 1975. 
91. D. de Lange, 'Culturele revolutie: een poging tot inhoudsbepa ling' , in: 
Wending , november 1969; ook in Die-map 65, Amersfoort (De HorSli nk) 1<)77 . 
92. Zie ] . van der Lans, 'Beeldvorming ove r .. .' , a.w ,p A73. 
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dit be toog.. De hier volgende opmerkingen kunnen niets anders zijn 
da n een voorlopige aanzet . 

Een extra probleem is dat de provobeweging in tegen steUing to 
jeugd kulturen d ie in verbinding staan met de kultuu r van de arbeider: 
klasse , een poly morfgezelsch ap was . Bij prov o betreft het een diffu us 
tegenkultu reel milieu, waarbij men zich via een proces va n jndividuel 
fascinatie of ideologiese overt u iging aans lui t. Er is geen sprake van 
ee n vastomschreven lokalite it waar me n elkaar ontmoet en de 
thematiek van de beweging bestrij kt meerdere leven~ terreinen. 93 Dat 
alles maak t hel specifjeke van de levenswijze van de pro vo 's moeilijk 
grijp baar. Daar komt b ij dat provo door de au toriteiten, met na me 
door de behoudende dagbladpers, gestigmatiseerd wo rdt met 
betitelingen die bij het grote publiek een negatieve konnota tie moekl 
bewerkstelligen .94 Het m es snijdt hier aan twee k anten. De negaticw 
door de autori teiten geprop ageerde betekenissen worden cloor p rovo 
ge tra nsformeerd tot een positieve iden ti te it. De negatieve be titeling 
word t als vanzelf ean geuzennaam. De 'Pu blicity ,Publicity'-song , in 
de zo mer van 1965 wekelijks rondom het Lieverdje te horen , WaS a l ~ 
het ware een roep o m de bevestiging van hun eige n bestaan, hu n 
eige n aanwezigheid . Een uitnodiging om het afwijkende ook door tl ·· 
autoriteiten, door het klootjesvolk als zoda nig te laten betitelen . 

Waar~t is de provo-identiteit opgebouwd? 

In de eerste plaats beweegt ze zich o p het nivo van de taal. Prn ~ l " 


wordt een sleutelwoord dat een samenhang tusse n j ongeren schept '· 1 
een gevoel van k o llektieve identiteit. Met provo kan men zkh verwill li 
voelen, zonder dat men lid moet worden o f zich officieel aansluil <UI 
Het is een soort ondergron ds iden ti fikatiep unt. Provo zet daartOl' 
nieuwe woorden in, die ontsnappen aan het heersende bete keni'i\c II 
systeem : klootjesvolk, provorariaat, image, happening. Binnen !Ic 
kontek st van de taa l eist provo een eigen ru im te o p, waarb inm'lI ecn 
eigen kommunikatie mogelijk wordt .Wie het boek van Hans Tuynulilf 
Fu{l-time Pro vo, de eerste geschriften van Van Duyn en het hlad 
Pro vo leest, ka n zjch een indruk verschaffen van de aard VUil dele 
kom munikatie. Door deze eigen r uimte b innen de t aal slaagl p lllVIÏ 

er in (gedeeltelijk alt hans) te o ntsnappen aan de woordko lll hllHlI Ît 
de keten van be tekenissen van het gangbare taalgebmik. In d ~'1I) 

ru imt e interven ieert de taal der autoriteiten en dat beteki.'lJ/ l:Ill~c(1 

olil;! op het VUur . Provo is het eerste voorbeeld van ecn tegeul-.:lllnu if 

<.J ."\ . l. it·.1 Cl:t rlÜl l! .1l 'l) lIhlllhllres.CulluresandClass', in : Resistulln 0/1 
IWlltll.\ , ,I W pJ! . I;{I hl 
Ij·1 DI; t a, I/ V.III J " .j ~JlII1 1I "IItC kli llu ul worll l hier aangcwenu \HIIIIIO Î ('1)11 

11 1i~1I vel. hljm" I'IIIVO te omk leden, te lIlinht! ,,1 
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in de jaren zestig met een talige identi teit. De hip pies zouden later in 
dit voetspoo r treden. 

Een tweede kenmerk van de provo-ident iteit heeft betrekking 
op de omgang met anderen . zichzelf en de au toriteiten als spel. 
Tege nover de regelvaste maatschappelijke rituelen ontwikkelen de 
provo's de fantasievolle werkelijkheid van het spel, waarvoor geen 
voorgeschreven regels bestaan . Het spel bestaat bij de gratie van de 
dubbelzinnjgheid : het balanceren tussen zin e n onzin . De grenzen to t 
waar de fantasie mag gaan , wo rden voortdurend verlegd. De humor , 
de speelsheid, cie kreat iviteit en de tomeloze k wajo ngensacht igheid 
k rijgen hu n kans. De vrij heid in de omgang met anderen wordt 
daa rmee ook o ntdaan van de trad itionele o rngangsbep erkingen d ie in 
de maatschappij nog gemeengoed zijn. Zo wordt in Provo 2 een 
pleidoo i gehouden voor de vrij e liefde: 'de enige vorm die in 
overeenste mming js met het anarchisme is de vo lledige amore le 
promiscuïteit ' .9S Het leven is er om ervan te genieten, het zou een 
voortdurend genot moeten zij n . Vandaar ook d at d e provo's z ich 
ant ipro fessio nalisten noemen : arbeid verschij nt in hun ervaringen als 
de tegenhanger van speelsheid , spel en kreativi tei t. Van Duyn 
bord uurt daar met zijn ple id ooi voor 'het recht o p de ekonomies 
onnutte kreati e' op voort. 

Een derde element heeft te maken met het uiterlijk , de 
herkenbaarheid . Provo's krijgen bekendhe.id door hun witte kleding 
en hun vaa k slo rdige en in sommige gevaUen al wat langere haardracht. 
Ook hier snijdt het mes aan twee kanten . Het uiterlijk werkt als een 
ro de lap voor de burge rij (langharig schorum , werkschuw tuig), maar 
d it woeste gebru l is voor de p rovo's een bevestiging van de ident iteit 
en binnen het diffuse tegenkulturele milieu een teken van herkenning 
en kollekt ivitei t. 

Een vierd e punt dat de identiteit van provo struktureert, is de 
definitie van en de aard van de hande ling in de ruimte. Konkreter 
gezegd : de verovering van de straat als toneel waar je je mening en 
onvrede kunt ventileren èn als speel- en leefruimte. Het witte fietsen
plan is van dit laa tste, het uitd elen van krenten is van het eerste een 
voorbee ld . De st raat wordt spelenderwijs in bezit genomen . <Wan neer 
Amsterd am de leef· en woonplaa ts is van alle Amsterdammers 
(waarond er ik) , dan kan ik die stad opeisen voor mijn leef- en woon
genoegens. Voor verkeer niet perse noodzakelijke straten ka n ik 
afsluiten, ik dump een mooie zoo i spee lgo ed en laat er een beat-bandje 
spelen : "Deze straat is voor joU" .'96 Kenmerkend voor provo is 

95. Het Beste uit... , a .w., p. 22. 
96. Duco van Weerlee , lIIal de provo ~~ willen, a.w" p . 3 1, 

De kultu ur VI 

derhalve de transfonna tie van de bestaande defmities van de openbar 
n.li rn te als een gekont roleerde (openbare oIde), funktionele (verkeer 
en vervoer ) en daardoor gepreformeerde ruimte tot een definitie 
waarin speelsheid, krea tiviteit en meningsvorming n aar voren 
ko men .97 Het opt reden van provo's en aanverwanten in d eze 
'herschapen ' ruim te beeft lets weg van ee n ku ltushandeling . Men 
koncentreert zich vaak op o bjekten die een bepaald e en bekende 
symboliek dragen. Het Liel'erd;e is een stan dbeeld qat symbool staa"' 
voor de Amsterdammer, De p rovo's storten zich op dit beeld en 
vereren het met lachwekkende kultusachtige h.andelingen, waarb iJi h, 
symbool o ntdaan word t van zijn gangbare betekenis. Het sym bool 
wordt anti -symbool. Het gangbare teken wo rdt een teke n aan de 
wand. De Amsterdammer wordt het klootjesvolk , Het Lieverdje won 
het symboo l van de verslaafde kOl1-sument, van het kloo tjesvolk. De 
herdefinit ie van de bestaande symboliek krijgt opvallend genoeg in 
het hele land navo lgi ng . De jeugd van 1965 en 1966 voert een wa re 
bee~ denstonn uit . In Utrecht r ichten jongeren h un aandacht op he t 
fontein beeldje De A mbfenaar acht er het stadhuis, in Heerlen gaat In 
om de Zuil van Coriovallum, in Kerkrade om D'r Joep op de markt 
en in Arnhem om De Gele Rijder pal Voor dc AMRO-bank.. 98 

Ik. heb de irovo-identjt ei t nu getypeerd aan de hand van een 
viertal elemen ten : de taal, de omgangsvonnen, het u iterlijk en hel 
innemen van de r uimte. Als deze eJementen hun beslag krijgen iu Io'l' 

herkenbare leefs tijl, dan worden ze zichtbaa r in een pat roon van 
handelingen dat zich in de provogelederen voortdurend herhaalJ l' 
Het sch riftelijk bronnenmateriaal stelt mij echter onvoldoen de in .., 1;1, 

hierop systematies in te gaan. Desondanks vermoed ik dat van t:l~1 1 

vastonilijnde leefstij l geen sprake is. Daarvoor is de beweging h' 
po lymorf en te afhankelijk van andere faktoren (de med ia 
bijvoorbeeld9 9 

) . De nadruk op het kollektief, zoals dat in arhl'i.!' :1 

97. Ook de ruimte , de straat moet worden opgevat als een terre in V;1I1 sI rlld J I 

maatschappelijke konsensus is vastgek lonken in een welbepaald ge bruik )lU" 

daarbij horende rituelen en gelegitimeerd door een geaksepteerde dcfJUlllt' ~1I1 
open bare orde . P rovo doorbreekt deze bepalingen en dalrÏ1t tie slr(l;,t ,iI~ hll 
ton ee l van expressie en vrijhejd . Tegenover de gebruike lijke rit uclcrl dl 
vastgelegd zijn in de de fini tie van de o penbare o rde, ze t zij nieuwe kot/lOC. 111 
98 . Zie A. de Jongh, a,w " p. 76. 
99. B. Trom p Wijs t op d e În vloed van de media, waarbij h!j oVèrlgC:lh )I~I IIC" 
gebe uren uit de jaren zestig mee:n t t e k unnen afdoen volgens M:Jr~I I ... 1! I\h I uh"" 
bc'odschap: <1he mediu m IS the message ' , Da t de gebeurtenisse n 111 dc 1,11,·,,·,-.11 
een serie uzcre analyse vcn.llc tl ~11 kan ub inu! van dit ari iJ.. tl l h!!whllll\\ .1 ·... ,,/tI/lÎ 
~ ie ' Il . Tnl lnp, 'RCv(du li!! "11 Hcslli Urll l Ü" , in: S()('II)II)gi.~dlt , (,ir/I 1111 \ "V I 

nr . 11., I<lN, p ·1'i.1, 
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subkulturen gebruikelijk is, krijgt bij provo een heel ander aksent, 
Het is meer een sfeer van losheid en ongebondenheid die op de 
voorgrond treedt. Haar identiteit uit z ich dan ook niet zozeer in 
specifiek gedrag, maar meer door een konstante ideologiese kritiek. 
Daarmee worden woorden en ideeën aangereik t aan gro tere groepen 
jongeren d ie zich met het provo-gebeuren ident ificeren, Dat alles 
maakt wel dat de ingrediën ten van de provo-identiteit op voet van 
oorlog verkeren met alle gebruikelijke handelingen en gedragingen in 
welvaa rt sland anno 1965, In dat opzjcht slaan de provo's en in hun 
voetspoor ta lJ oze jongeren een bres in Neêrlands kulturele konventies, 
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