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Een heel nummer van Ego gewijd aan provo!

\Vaarom? Vinden \ve de provo's zo helangrijk?

Indenbaci, wc menen dat zich in het verschijnsel provo cpn vall dl.' belang-
rijkste gebeurtenissen van onze eigen tijd voltrekt n1. het stellingnemen van
de jeugd tegenover de gegroeide en bestaande samenleving. 'Ve kunnen (laar-
hij nog wel in het midden laten of we het met die stellingname eens zijn, als
verschijnsel is het boeiend en belangrijk. Natuurlijk is het waar dat uiteindelijk
de echte provo's slechts een klein aantal mensen vormelI.
~lanr laten wc ons op dat punt geen illusies maken, het kleine aantal werkt

uitsluitend ten voordele Van provo. \Verkelijke veranderingen in het geestelijk
klimaat hebhe..'Jl zich altijd voltrokh'll vanuit de pnkeling of de kleine groep.
~rassa.organisaties zijn uitsluitend geestdodend. Ze kunnen dan ook slechts
hlijven voortbestaan voor zover cr in hun midden rebellerende pnkelingen of
kleine groeperingclI Illogelijk zijn.
Bovendien, al is het waar dat de provo's zelf sleehts een kleine groep

vormen, veel van wat hij hen tot uitbarsting komt vindt men ilJ gematigder
vorm terug in de grote groepelI van jongeren, dc provo's nemen in de
jongeren-generatie echt gecn geïsoleerde plaats in.

\Vij menen dat het zin heeft zich ernstig met het verschijnsel provo hezig
te houden. Veel van wat over provo wordt beweerd berust op gebrek aan
kennis, vooroordeel enz, liet is duidelijk dat een blad van 16 pagina's met
een beperkte oplaag, slechts verschijnend in ('en Iwpaald milieu, dat niet
ineens allemaal wegneemt.
\Vij mcncn echter wel ecn bijdrage te moeten leveren, juist omdat in het

milieu waarin Ego verschijnt, de militaire samenIcving, nog weinig of niets
over dit onderwerp is gezegd. De vraag kan worden gesteld of we niet eell
beetje laat zijn met deze publikatie.
\Vij mellell dat dat niet het geval is. Ego is l'cn blad van dl' humanistische

geestelijke verzorging en ml'll vindt in onze kolommen dan ook meestal vraag-
stukken aangesnedl'1l die in de gespreksgroepelI vall onze verzorging in de
verschillende delen van de strijdkrachten 1.'11 in (lllS vormingscentrum al lang
aan de orde zijn. Het gebeurt maar zeld('11 dat \\le zo maar eens over iets gaan
sehrijvcll.

Als het goed is dan ondersteunen de mondelinge gesprekken cn wat er
daarna in Ego wordt geschrcven elkaar. Daarbij gaat het mondelinge gesprek
vooraf omdat \ve als redactie van Ego nall\vlettend trachten te luisteren naar
de belangstelling die onder militairelI aanwezig is,
En al is het dan waar dat er al heel wat provo-activiteit tot het vcrleden

behoort, wij hebbell de V,lste ovcrtuiging dat ook in de komende jaren de
provo.hcwcging in het middelpunt van het maatschappelijk gebeuren zal
staan, ja, \ve menen zelfs dat provo nog slechts aan het begin van zijn
activiteiten staat.

De manier waarop WI) m dit nummer op provo ingaan is de manier die
\vij t.a.v. alle vrnagsttlkken in de humanistische geestelijke verzorging voor-
staan, het gaat er ons niet om om eVCIl ecn standpunt te bepalell en dat dan
verder te propagercn maar om, door een lwnaderillg van versehillende kantcn,
dc lezer over het vraagstuk aan het denken te zetten, VanJaar dat men in dit
nummer zowel uiteenzettingen van provo's als kritiek op provo.uitspraken zal
aantreffen,
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De jazzman en zijn publiek

Dl' jazz is ('eli jaar of vijftig gdcdcn ont.
staan nis pure amusemcntsmuziek. De
musid die in Xcw Orlcans en later in
Chicago de jazz ercët'rden, zagen zich
zelf beslist niet al..•de grote kunstenaars
die fans cn verzamelaars van ze zouden
makcll. King Oliver, Louis ArmstwIlg'.
Jelly Hnll 110rtol), Johnny D()dd.~ en al
die amIcTen proht'crden in dc ('crste
plaats plezierige danslIluziek voor hun
publiek te spelen. Alle vaktrots en evell-
tuele lllilzikalc \"CrniCllwingstirangwaren
daaraan ollcJcrgeschikt en 'Speelden slechts
('{'n rol in het kleine kringetje van de
Illllsiei zelf. Zelfs orkestleider Dukc EI-
Iington ontwikkelde rond 1930 zijn he-
faamde jungle-stijl niet als hoogdravend
'terug tot Afrika'.cxpcrinH'nt, lllaar een-
'oudig als gehruibllluziek bij de exoti-
sche shows die toen in Harlem in dl'
mode waren.
:\a 1030 ging dat alles langzamerhand

veranderen. De eerste impuls voor die
ontwikkeling kwam echter niet van de
musici zelf. maar van de - voornamelijk
hlanke en dikwijls Europese - fans, die
hadden ontdekt dat iazz ook als luis-
termuziek kon boeien. Zij ~ingen fana-
tiek platen verzamelen, opnamedata en
hezettingen uitpluizen en schreven hUil
eerste, vaak meer door enthollsiasllw
dan door deskl1mligheid gekpnmerkte
hoeken.

Bloeitijd
~I('de als gevolg van de hezielde

pleidooien die de fans voor 'jazz als
kllnstmuziek' hiddt'n, begolllll'll ook de
musici hun prestaties langzamerhand in
een andl'r licht te zielI. De jaren derti,g
vormden de hloeitijd van de jalll-S('s-
SiOllS, informele ontmoetingen waar de
musici na afloop van hun ,••.erk uitslui-
tend voor het eigen plezier muziek
'laaktl'n, die niet VOOf het oppervlakkige
llUbliek hestemd wa.~. ().Iet de latert'
sensationele, georg:mis('('fde jam-ses-
SiOllS, in concertzaal of opnamestudio.
had dat alles maar weinig te maken.)
De musici die tot diep in de nacht

gingen jammen, waren zich ervan h{.-
wust dat hun muziek meer was dan een
gehruiksartikel voor het dansende pu-
hliek. Er hestomI een l'norme llluzikaie
rivaliteit, en de musici die bij hUil
collega's het hoogst in aanzien stonden,
waren lan~ niet altijd degenen die het
meeste commerciële SUCl'eshadden.
T{'norsaxofonist Coleman Ilawkins -

in de jaren dertig de onbetwistc meester
op zijn instrument - helandde bl'gin
HJ34 eens in een nachtcluh in Kansas
City, waar hij plotseling werd gecon-
fronteerd met jonge collega's aL~ Lester
'{(lIIug, Ben \Vehster en iIerschel Evans.
die hun muzikale krachten wd eens met
cle grote man wilti('11 meten. Om vier
uur stond lIawkins nog te blazen, hoe-
wel hij de volgende avond in St. Louis
moest spelen. Toen hij ten slotte vertrok,
zonder de jeugd te hebhen versla~ell.
had hij zo'n haast dat hij de motor van

JAZZ

COU;;.\IAS IlAWKlSS

zijn nieuwe Cadillac onderweg vol-
komen in de soep draaide.
In de {'('rste oorlo.gsjaren ontstond uit

de experilll<'nten van l'{'U grOl'p jonge
lIlusici. die elke Ilacht kwam jamlllen in
~cw-York~e cluhs als )..linton's PladlOu-
se en ~Ionroc's Uptnwn House: ('en
!lil'uwe jazzvorm. de bebop. De opkomst
van de bop hetekende meer dan een
nieuwe stap in een Illuzikale olltwikke-

lillg. Ook de Illl'ntalitcit van dl' hoppers
was l'en andere dan dil' van de vorige
jazzgeneratie. Parker, l'owell en GillC':ipie
'•...an.n zich ervan bewust dat hun mu-
ziek voortkwam uit {'Cilsfeer van musici
en kenners onder clkaar. Zij hadden er
Ilatnurlijk niets tegen walllK'{~reen gro-
ter publiek naar hen kwam luisteren,
maar Ze waren die cerste wilde jaren
niet geneigd daarvoor enige concessie te
d(}{'ll. De hoppers bezaten een gevoel
V<ln eigellwaarde dat niet pastc in de
onderdanige, downeske sfeer waarin de
jazz tot die tijd werd beoefend.
Later zouden sommige hoppers zich

noodgedwongen wat aan de harde reali-
teit aanpassell (Parker die opnamen met
_~trijkersging maken. GiIlespie die met
zijn uitbundige scat-zang de hit-parade
trachtte te !)('rciken, c(c.). ).Iaar het feit
hlt'-{,fhestaan, dat er nu jazzmusici wa-
ren dit) zich zelf als volwaardige kunstc-
naars zagell en die van hun publiek
eisten dat ze in overeenstelllming daar-
mee werden behandeld.
In de loop van de jaren vijftig \'.'on

de opvatting dat jazz hoeiende luister.
muziek was, ook hij het grote publiek
langzamerhand veld. De musici die daar
het meest to(' bijdroegen. waren vreenul
gl'lloeg niet de hoppionit'rs, maar de
blanke musici die tussen '50 ell '55 aan
de Alllcrikaanse westkust hun preten-
tieuzc, Illaar {'lllOtioneel lang niet altijd
boeicnde cool ;a:;= maakten. Binnen een
paar jaar was het <Ie gewoonste zaak
van de w('rdel geworden <lat jazzmuziek,
of die nu in l'en conccrtzaal of in ecn
duh werd gespeeld. met gespannen
aamlacht en onder doodse stilte werd
\){'111isterd.

Mentallteltsveranderln g

Intussen waren er al Illusici opgeko-
mell die - uitgl'keken op de Illogelijk-
hed{'11van de bop - met nieuwe expe-
rimentcn hegonnen. En ook nu zou een
mentaliteitsvcrandering parallel lopen
mct cle Illuzikale vernieuwingen. Natuur-
lijk zijn cr avant-ganie-musici die niets
lievl'r willclI dan dat het publiek fIlstig
van hun muziek zou zittt'n genieten.
),Iaar ('r is ook C(,1lgroep die er onmis-
kenhaar plezier in hedt om het publiek
via l'('n soort schokbehandeling tot 01\-

gekeild hdti~e reacties te bewegen.
Zoals de jonge Xederhtndse avant-

gardist WiIlcm Breuker onlangs in t'Cn
interview zei: 'Ik weet gewoon als ik
ergens kom spelcn, dat er dan een
hepaald publiek zit dat onze muziek
helemaal niet verwacht. Als je dan gaat
spelen, sl'hrikken ze zich werkelijk ka-
pot. Op een bepaalde manier moet ik
daar dan toch wel om glimlachen ... de
1Il(,1lS('TIeen beetje de schrik op het lijf
jagen .. .'
liet publiek zal de komende jaren

hopl'lijk ontdekken. dat het beluisteren
van die provocerende jazz juist ook door
het provocerende eff(,et een boeiende
hl'levenis kan zijn. BERT VUIJSJE
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Leven is meer dan 'happenings'

't Is eigenlijk maar gl'lukkig. dat de
aanleiding tot dit onderwerp, de Am-
sterdamse 'hapP('nings' van dit V(Xlrjaar,
alweer enige tijd achter ons ligt. De
avonden waren er deze zomer ook niet
naar, tot een veelvuldige herhaling V:ln
lleze manifestaties uit te nodigen. De
meeste deelnemers hadden trouwens in
dc vakantieperiode waarschijnlijk wel
andere dingen aan hun hoofd, of aan
hun hart.

De afstand tot de gebeurtenissen van
maart cn juni schept de lllogelijkheid tot
een wat o!Jjectiev(,T benadering, die voor
alle partijen uitl'rst moeilijk schijnt te
zijn. Ook de veroor.lakers van alle op-
schudding zelf, die waarachtig niet aan
een tekort aan emotie lijden, beklagen
zich 0\'1.'( de emotionele waardering van
wat zij hun 'be\'leging' noemen,

Dit gebeurt iu het boekje van één
hunner, van Dlleo van \Veerlee, die
althans de verdienste heeft, het vcr-
sehijnsel, dat met zovf."t.'lsubjecticvc ge-
voeligheden geladen is, min of meer te
objectiveren, ;\tisschien heeft hij daar-
mee zijn representatieve waarde al reeds
verspeeld, maar in ieder geval kan zijn
uiteenzetting '\Vat de provo's willen' tnt
een beter begrip bijdragen.

Op allerlei punten verloochcnt deze
Duco, met z'n w.\t weids aandoende
naam, zijn bentgenoten trouwens aller-
minst. Zo nu cn dan wordt het cr
allemaal behoorlijk dik opgelegd. liet
begripsvermogen van de oudere genera-
ties, die in het algemeen onder de
omstandig uitgelegde categorie van het
'klootjesvolk' vallen, wordt uitermate
laag aangeslagen.

~Ien noemt zich niet meer of minder
dan de 'laatste revolutionaire klasse' in
Nederland, samen met de beatniks
pleiners en magiërs, wat dat dan ook
mogen wezen. 1len distantieert zich met
enige nadruk van het marxisme, dat als
achterhaald wordt besellouwd. Overi-
gens niet om zich een burgerlijk alibi te
verschaffen, integendeel. De 'wcrkende
klassc' wordt met enige laatdunkendheid
als totaal in burgerlijkheid bevangen
voorgesteld. Dat neemt niet weg, dat
toen de massa, of althans een bepaalde
Jaag daarvan, op die juni.ochtcnd de
provoleuzen op htln manier in praktijk
gingen brengen, de officiële provo's zich
daarvan nog sneller en nadrukkelijker
distantieerden dan degenen die zich
vertegenwoordigers van de werkende
klasse hij professie plegen te noemen.

Een der meest onthullende tv-beelden
van toen was de eonfrontatie van ecn
stel rasechte achterhoedeproletariërs, uit
duister Amsterdam opgedoken, met een
paar communistische voormannen, die
probeerden deze eompromitterende
elementen te bezweren. 11aar de pro-
vo's, de Duro'os, de Irène van de \Vce-
terings, de Hoel van Duyns, de Constant
Nieuwenhuizen e tIltri (I!lanti waren
toen nergens of in bed. Toch misschien
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'werhelmw rijkt'lui's proletariaat' of,
nog erger, zl-lf 'klootjesvolk', dat op zijn
tijd zich ook verslaapt?

Er zit misschien wel wat in die
merkwaardige betichting van 'revisio-
nisme', waarmee OIlze Duco hlijkbaar
wordt opgescheept - alleen de histori-
sche Bernstein kwam een halve eeuw ná
het Communistisch ~Ianifest. Duco's he-
leefde Llli~ingen voor de 'democratische
rechtsorde dateren al van vóór de juni-
dagcll. Voor de insidl'r in de revolutie-
geschiedenis: de juni-dagen van 1966,
wel te verstaan, L'nniet die van 1948.

Leerzaam is overigens, dat cr ook
toen al l'en kloof bleek te bestaan tussen
hen die de honger aan huis kenden, en
de revolutionaire intellectuelen. Trou-
wens, het COllllllunistisch !\lanifest was
stellig goedkoper dan dit Provo-kwa-
draatpamflet, dat ondanks J)uco's afstand
van alle copyright niet in z'n geheel,
maar per gedrukte hladzijde ml>{'rdan
eeu dubbeltje kost. Daan"oor bevat elke
hladzij dan ook heel wat dure woor-
den ...

~Iaar het is niet de bedoeling hier
eigen rancunes te luchten. Daarvoor zijn
deze provo's, naar hun ideeën te oorde-
Jeu, toeh te aanlig. Aardiger en minder
gek dan ze zelf willen weten. ~fen kan
lIid ontkennen, dat zij in sommige op-
zichten tamdijk trefzeker de zwakke
plekken in onze Illoderne samenleving
sigualeren, ook al doet het geweeklaag
OH'r de slaperigheid in de welvaartsstaat
e.d. als een obligate stereolil'p aan.

Zonder die welvaartsstaat en de mate-
riële verzorgdheid van de massajeugd
waren al die provo's, beatniks, dcetera,
ook nergens. }.Iaar ze betogen bij voor.
beeld terecht, dat in die moderne sa-
Illenleving naast de nucleaire oorlog, de
hongersnood van de helft van het mens-
dom, rassellproblemen, atmosferische en
andere vergiftigingen, ook de dreigende
massale verveling ecn kernprobleem van
deze tijd is. ~oemde de Hongaarse
uatlluronderzoeker en cultuurfilosoof
Dennis Gabor niet verveling één Van de
drie grote gevaren, van het 'trilelluna',
waardoor de mensheid bedreigd wordt?
Eli diezelfde Gahor zou het met de
provo's eens zijn, dat de oude linker-
zijde, het traditionele socialisme en
eOlllmunisllle incluis, haar inspirerende
kracht grotendeels hl'dt ingebod en
met de opheffing der armoede in het
bevoorrechte ded der wereld een ge-
frustreerde aanhang heeft aehtergela-
teil.

Of men daartegen nu baat vindt door
zijn toevlucht te nemen tot een sterk
geïdealiseerd en historisch vervalst anar-
chisme, is l'en andere zaak. liet anar-
chisme hedt ook in het verleden sterke
bekoring op bepaalde groepen idealisti-
sche jongercn uitgeodeml. ~Iaar het is
in wezen altijd in l't-'n sterk,l utopisme
blijven steken.

Daarbij doen de praktisdw verlangens

van deze 'asociale provo s, zoals zij
zich zelf noemen, soms verrassend nuch-
ter aau; van revisionisme naar reformis-
me is trouwens ook maar {'én stap.
~lijnerzijds zou ik bij voorbeeld het
gemeenteprogram, waarop het geschrift
van onze Dueo uitloopt (ook hierin het
voorbeeld van het Communistische .\la-
nifest min of Bleer getrouw?) vrijwel
geheel kunnen onderschrijven. Al be-
grijp ik die witte kippen nauwelijks,
evenmin als ik een duidelijke voorstel-
ling heh, wat dat ;\ieuwe Babylon moet
worden, al doet Jwt een beetje denken
aan het !'\ieuw Jeruzalem van de \Ve-
dert1opers, die daarvoor ook al indertijd
olHler andere Amsterdam hadden uit-
verkoren. En al komt el' in de helt'
gemeentepolitiek nog wel ,vat meer kij
ken dan deze provo's zelf hevrof.'(ien.

Ongetwijfeld is het vooral de m~tho-
de, hun uitdagend, brutaal, niemand en
niets ontziend optreden, waardoor deze
provo's de grootste weerstanden hebben
opgeroepen - zoals ook de bedoeling
waS. Ze hebben daarmee in ons land, in
een kritieke periode, veel kwaad aange-
richt, menselijke misère incluis - dat
waarschijnlijk minder de bedoeling was.
Toch kan ik me wel voorstellen, dat
intelligente, alerte, jonge mensen, onder
de druk van de enorme drci/.{ingen
waarmee hun wereld en hun toekomst
zijn belast, rahiaat worden en wild tegen
de bestaande orde aanschoppen, om de
geesten en gewetens op te schrikken en
beweging te brengen in wat een lood-
z,\'are. inerte massa lijkt.

Dat zij weinig heil zien in de geijkte
vormen van organisatie en machtsvor-
ming, is vergefelijk. Ook zit cr iets
ontwapenends in de argeloosheid waar.
mee ze hun 'happenings' niet enkel als
politieke demollStratie, maar als de cul-
turele collectieve creatie V.ut de tot'.
komst verheerlijken. De provo-revolutie
als opstand V,ut de homo ludens, de tot
speelse creativiteit geroepen mens,
spreekt uiteraard meer tot de jeugdige
verbeelding dan de eeuwige touwtrek-
k('rij over lonen en prijzen, belastingen
en begrotingen. Dat eell op onze lijd
ingestelde radicale heweging tegelijk po-
litiek {'n l:ultureel moet zijn, hebhen de
provo's misschien scherper ingezien dan
dc bestaande politieke partijen.

De tegenstelling tot de Boerenpartij
en de aanhang van politiek en geestelijk
onderontwikkelden daarvan is in dit op-
zicht zelf diametraal. En ten slotte kun-
nen onze provo's het ook niet helpen,
dat zij in ons landje, behalve de bijna
stereotiep geworden vredesmarsen en
Vietnamdclllonstratics niet meer hebben
om zich over op te winden dan een
vorstenhuwelijk en wat politie-exeessen.

Toch, bij alle begrip, is er reden. tot
bezorgdheid. .l\'iet zozeer vanwege de
onrijpheid en de vaak stuitende vormen
van deze protestheweging, die daarin
hoogstens gradueel van talloze voor-
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wenst deel te nemen aan een Vormings- en Bezinningsbijeenkomst van het
Humanistisch Thuisfront in het Coornherthuis te Driebergen in de maand

.. (maand van deelname).

llandtekening:

HUMANISTISCH VORMINGSCENTRUM
'HET COORNHERTHUIS'

(volledig militair adres)

(landmacht/luchhnacht)

(naam, voorletters, rang)

crieten willen zijn, op het lijf geschre.
ven? Als we cr maar bij bedenken, dat
19.3.'3ook llf't jaar van een heel andere
revolutie w:ls!

En als nlf~llHuizin~a's waarschuwing
ter harte neemt, dat het ludieke, hoc
onmishaar (l()k,zijn grenzen heeft en die
daar vindt. waar het diepste ligt wat de
mens bezit: erbarmen en gerechtigheid,
lijden en hf)op. Lijden vooral ook, zou-
den wij "raan toe willen voegen, in de
zin van mede-lijden en solidariteit met
de nH'demens. Alleen daarin bereikt de
mens zijn diepste ('n hoogste humaniteit.
En daarom ook is leven meer dan enkel
'happenings'.

B. W. SCHAPER

Registratienummer

Ondergetekende

Gelegerd te

Onderdeel

ln het Coomherthuis worden regelmatig bezinningsbijeenkomsten gehuIlden
voor militairen.
Er wordt daarbij gesproken over allerlei levensvragen. Daarnaast zijn cr
boeiende programma's over hedendaagse kunst.
Iedere militair kan hiervoor uitzonderingsverIof krijgen.
Wie iets gevoelt voor deelname aan zo'n bijeenkomst vuile het onderstaande
formulier in en stufe het op naar het Coomherthuis,

tolerantie ook H)Or uitdagende spelvor-
lllt'll. In 193.'3, in zijn Dies-rede, die
later tot zijn Homo Llldells zou lIit.
~roden, gaf hij eell prognose die onze
provo's tot uitgungstekst voor hun lu-
dieke opstand kan dienen: 'Zekere half-
vrijwillige n-rdwazing. die wij in het
gehied vall allerlei politieke adie dage-
lijks kunnen waarnemen. ah wij met
open og('n \villen zien. vindt haar ver-
klaring: en gedeeltelijke verontschuldi-
ging in de onontkoombare spelkwaliteit
die aan alle cultuur verbonden is ...
Veel CUItUllfontgaat slechts door spel te
zijn de kwalificatie \'•.m hypocrisie. De
gemt'('nschap redt zkh. hergt zich ('n
v",riostzich in het sper.
Onze provo's, die wel allerminst hypo-

gangers verschilt. Het is de hele teneur
en de diepere motiverillg waarin de
tekorten st(,ken. liet is hUil allermeest
Olll een 1Il('er opwindend bestaan te
doen dan de huidige samenleving hun
weet te bieden, ~Iaar in die ZlIcht naar
sensatie, ook al veronderstellen zij die in
creatic\"e zin, zijn ze zelf slachtoffer van
hun tijd. Er steekt bovendien een hang
naar Iwt vitalisme in, die aan vele
perioden van decadentie eigen is. In
zoverre doet het optreden van d(•./.('
laatstgekomenen wel denken aan £Ic
laatste jaren van de 19<1e eeu\",',de cight-
eCTl-Il;ncties in En}?eland, toen het 'niets
is ons te dol' (lok in' was en men vooral
lH't leven in al zijn emotionele aspect('11
ervaren wilde. Alleen was men minder
lrotserig in zijn seksuele verworvenhe-
den en \"enler was de Iluxleklellr tOCII
geel in plaats van wit. Overigens kwalll
de reactie al in het begin \'an d('ze
eeuwen de kater in 1914.
'Vat onze eigentijdse decadenten Ver-

gden bij hun aanprijzing van de hap-
pening als een f('medie tegen de verve-
ling, is de ervaring, dat wat in kleinl.-'
kring van esthetiserende geestverwanten
een helevenis kan zijn, op massale V(let
onherroepelijk eCH ordinaire hos- {'n
joe1partij wordt of op z'n best een
f<,'stijnin de stijl van Carcl Brieis.
Sensatie in passieve zin vindt de mas-

sa voldoende in de zogenaamde massa.
sporten en verder komt men met een
('ol1ectievc entertainment op massale
schaal algauw in de sfeer van 'Kraft
durch Freude' en van Keurenberg te.
recht. 'Vaanncc niet ontkend wil zijn,
dat hief nog altijd een problematiek
VOOfonze massa-samenleving aanwezig
is. die nog ternauwernood i" aangevat.
!\Iaar li~t de oplossing niet eerder in de
zin van een geestelijke articulatie van de
llassa, vooral via de opvoeding, dan in
naar provocatie? De massa's op straat te
brengen is niet zo moeilijk, maar hen in
de ban te houden ('en heel andere
zaak.
,",Velkereactionaire instincten in e('n

losgeslagen massa kunnen loskomen,
leert de geschiedenis van het Homeinse
forum of Golgotha tot Chicago in onze
dagei}, Ook de mythe van de revolutio-
naire massa-actie is niet tegen de histo.
rische kritiek hestand gebleken. En de
opstand van de 'homo ludens' zou al
heel gemakkelijk in een werkelijke op-
stand der horden kunnen ontaarden.
Toch zit er juist in het ludieke aspect

van deze beweging, met haar aanloopjes
tot een eigensoortige stijl, een originele
bijdrage, die ik vanwege het abomina-
bele uiterlijk ervan niet graag geheel
zou wegwerpen. Het spel.element komt
in onze cultuur onvoldoende of geper-
verteerd aan bod. De Leidse cultllur-
historÎl.'us Iluizinga, onze provo-ideo-
logen wellicht niet onbekend, had hier-
voor een scherp oog. Vóór zijn pessimis-
tische visie van de Schaduwen vall
~Iorgen \'inden wc hij hem eell zekere
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PROVO, ja of nee?

De ret/actie can Ego heeft mij ge-
vraagd uiteen te ::effen u.:at het Provo-
schal' (met hoofdletters nog u:el) in-
houdt. Dit 1Jliikt ecllter een moeilijke
opgaaf. \l'at houdt b.v. c!lristen zi;1I of
marxist ::';;11 in? Ik r.;crtel /ieeer eerst iets
ovcr de beweging 1"01:0 en hopelijk zal
de inhoud van het Prot:Osc1wp er uit Ie
voor.<;c1,ijll komen.

De hcwcgin~ Provo is in volle ont-
wikkeling: het is ('eli echte beu:egillg,
omdat {'r zovP(>} in ~ehellrt. In Provo
hcweJ?;ell zich allerlei stromingen. Provo
is een vergaarhak van lust- en onlust-
gevoelens en de daarmee samenhan-
genue agressies, die wc overigens op
niet-gc".,c1ddadige \vijze uiten. Provo is
('cn trefpunt van jongeren cn al wat
ouderen die elkaar beïnvloeden met
all{~rleiopvattingen en sentimenten. Daar-
om heeft Provo geen vaststaande nor-
men, mCllingen en beginselen. \Vij zijn
antülo,l.,'lnatisch, omdat dogmatiek in de
eerstc plaats op gemakzucht duidt en in
de tweede plaats, omdat dogmatisering
van 'waarheden' onherroepelijk scheu-
ringen hinnen Provo zou veroorzakell.
Provo is immers net zo'n complex als de
maal~chappij waardoor zij is opgerocpen.
Provo is een echte anti-heweging die
inmiddels veel positiefs heeft opgeleverd.
Ondanks Provo's \'t'elhcid van stro-

mingen is de provo als individu toch
wel te herkennen aan trekken die hij
met andere provo's gemeen heeft. Hij
staat sceptisch tegenover l'en overheid
die bestaande problemen negl'ert, of ah
ze ze niet dl' baas kan onder Je tafel
schuift. Verder is hij ook nog cms
ontevrt'tlen met hl't maatschappelijk be-
stel. Gemeen hceft dl' provo ook een
protesthouding tegen de politici van de
status-quo, die nll, twintig jaar na het
einde van dc Tweede \Verdlloorlog, nog
steeds geen vrede hehhen gebracht CTl

:zelfs die vrede tegenwerken uit hoofde
van overleefde partij- en/of klas'schc1an-
gen.

Geen debatingclub

Voorts is karakteristiek voor dl' pro-
vo's dat hun scep~is nid leidt tnt l'en
vrijhlijvende kritiek. Provo is gl'l'll de-
batingclub waar men hoffelijk over el-
kaars vooroordl'll'n praat. De provo pro-
testeert, ('('IJ hezigheid die men sinds
jaren schijnt te :zijn verlcl'nl. Dt, provo
protl!steert effectief met alle stijllllidde-
ll'n (ook de ahsurde) die helll kn dien-
stc staan. De pron} provoci-'t'rt tot een
contra-protest. De provo dwingt tot el'n
keuze: vóór of tegen. De provo maakt
de discussie los. Provoprotesten zijn
spontaan, niet volgens plan georgani-
seenl. Een georganiseerde demonstratie
met van overheidswege gl'castreerde
leuzen gaat geheel in tegcn de essentie
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van het provoschap, <lat zich imlllers
heeft ontwikkeld uit die spontane uiting
hij lIit~\('k: de happening. Het provota-
riaat ontll'ent zijn lenigheid en zijn stoot-
kracht juist aan het feit dat het een
onherekenbare factor is voor de over-
hcid. Zijn onberekenbaarheid fnuikt de
overheid in haar machtsmisbruik.
Een voorbeeld: Burgemeester Van

Hall H'rbiedt (,l'n demonstratie van het
Comité 1O-3-GG, omdat bepaalde, toch
niet onvriendelijke leuzen hem niet naar
de zin waren. Provo reageert spontaau
met {'en illegale, geslaagde demonstratie.
Hesultaat: voorpaginanieuws in de gehe-
le daghladpers. Er zijn 300 deelnemers
hij helrokh'll. Tien dagen later volgt
l'en tweede illegale demonstratie. Dit-
lllaal ligt het aantal demonstranten rond
de duizl'lId.
Bindend elelement voor de hetero-

geJl(~ provogroep is de gemeenschap-
pelijk beleden zin voor persoonlijke vrij-
heid, resulterend in eell Ilon-confonnis-
me, militant antimilitarisme en een 'lief'
anarchisme. ~Ien zou in de provogroep
vier stromingen kunllC'Il constateren, die
echter alle in t'lkaar overlopen. De eer-
"tc groep, die van de happeller.~, is
ontstaan lIit de artistieke happening zo-
als die in Amsterdam l'n Antwerpen
werden h(,{X'fend. Uitl'raard namen de
politie en de hurgerij aanstoot. De
(rechtse) provocatie kwam dan (Jokweer
wl'tmatig vall de in kunstvijandige zin
opgevoede hurger en zijn gelaarsde hc-
':;chermcr, oom agent. Resultaat: de artis-
tieke happening slaat om in een politiek
gptinte: de provo-happening. Dit is l"t'n
l'ol1('dicve niting V:ln v('rzet tl'gell het
gl'zag, dal zÎl'h zo nodig moest laten
gelden ('11 dat voor de zoveelste maal
hewees dat kunst CII autoriteit elkaars
doodsvijallflen zijn, wanneer kunst gl'en
opsmuk hetekent maar onafhankelijk-
IH'idszin, levclls{lrang, kritiek en prote.'it.
De twet'(le grol'P is d(' groep van dc

h('at(nik)s en tic hipst ers. Zij distantiëren
zich opzdtdijk van de maatschappelijke
fatsol'llsnoflnen: de eersten door ecn
om.l'rzorgd uiterlijk. de hipsters door
c('n dandyaehtige opschik. Samcn staan
zij tegell(J\'l'r de square, de uniforme
massamens. Zij zijn helijt1('ntie escapis-
ten. dil' de maats(:happij ontvluchten
middels hasjish, marihuana. LSD en
andere high-makende middelen. De derde
groep wordt gevormd door de denkers/
_"ichrijvers.Zij public('ren l'n Vl'rsprei<1ell
hun zienswijzen in hladell als Provo,
Revo, Eindelijk, Propria Curt'S, Scandal
en in and('re hladen.
De vierde groep ten slotte is de groep

van dl' aetÎ\;sten. Zij 7jjn van mening
dat demonstratie, sit-in, teach-in, forum
en de aanwezigheid van provo's op
vergaderingen van andersdenkenden he-
langrijk kunnen hijdragen tot het mobi-
liseren van de openbare mening in pro-
vuzil!. De activisten gaan "een redelijk
middel uit de weg, als het maar publici-
teit oplen'rt. De activjsten reageren

spontaan l'n adequaat op geheurtenissel'
die de wereldvrede en onze persoonlijke
vrijheid nog venll'r in het nauw kunnen
drijven.

Radicaal
\\'at hetn'ft de huitenlandse politiek

is Provo radicaal antimilitari'Stisch, om-
dat militarisme l'n vrijheid niet te rijmen
zijn. Ons antimilitarisme sluit overigens

steun aan de Videong niet uit. Dt,
betrekkelijke vrijheid die wij zelf gl'nie-
ten. glumen we ook anderen. ~tilitarisme
leidt nooit tot een hlijvende oplossing.
20 jaar :\edl'riand in NAVO-verband,
20 jaar kcrnhewapening, 2() jaar halan.
el' of terror hehhen ons geen stap
diehter bij een duurzame wereldvrt'tle
gehracht. Integendl,el, de kanst'lI op een
Illudeaire werddvernietiging zijn tot in
het waanzinnige gestegen.
De aanll'illing tot de hewapenings-

wedloop is inmiddels praktisch hersen-
."ichinunig geworden: geen "l'r.~tandig
mens gelooft thans Illeer, dat dl' landen
van het \VarSdlallpaet, de militaire tl'-
genhanger van de ~A VO, ('l'n aanval op
het \Vesten in de zin hebben. Vele
mensen zijn er nu wl'1 achter dat mili-
taire en e('onomische agressie altijd van-
uit Iwt veel sterkere 'vrije \Vesten' komen
en dat een deq.wlijke agressie dl' libera-
lisering in de Sowjet-Unie elJ in China
onnodig uit'stcl bezorgt.
~lC('r dan ontstelleml is het feit dat



dc onlangs in Spr,nje gedropte kern-
hOllllllt'll gt'CIl nationale hysterie ontke-
tenden. Ligt dit aan £Ic welvaarts-
apathie? Neen, wc hebhen het over het
paupersland Spanje. lid uithlijven van
paniek wijst in ecn :lndcR' richting: dl'
ht'oogde tenor hlijkt in de (~crstc plaats
hct thuisfront zelf te hebben vt'Tstijfd!
De bewoner van dc 'vrije wereld' voelt
zich allerminst hescllcnnd eH hOt~zou
hij ook ... Voor zover hij zich nog over
('en prohlct-'m opwimlt, voclt hij aller.
('('r51 zijn Illachtelom.ehcid tegen()\'(~r de
autoriteiten die collectief over zijn leven
beschikken. zoals n{)~ geen enkele tiran
in de wcrddgcschiedcnis ooit hedt ge-
kund. De provo kan dan ook in het
militaire overwicht van de 'vrije wereld'
..;!echts (X'IJ aanleiding tot onderdrukking
('11 econolllis<:!l(' uitlJllitillg van achter-
~('hl('ven gehieden zien. Voeg daarbij
dat de westerse dl'lllocratif'ën een al-
lengs autoritairder karakter aannemen en
het is wel duidelijk dat de provo dl'
prijs van de militaire 'he'icherming' te
iHKlgvindt.
Via de autoritaire allures van de de-

mocratische regt.'ringcn belanden wc nu
op binnenlands terrein. Ik schred al dat
de provo's vooral bijt.'t'ngehouden wor-
den door hun vrijheidszin (,ll wantrou-
wen jl'gens de bedoelingen van de auto-
riteiten, \Vie verzekert de provo's dat,
gegeven de nauwe samenwerking tussen
Den Ilaag cn het amtsuutoritaire Bonn,
vérstrekkende volmachten als hd ~ot-
standsgest.'tz in Neuerlaml tot de onmo-
gelijkheden bdlOort? Wij verheugen ons
imnwrs al in een BVD die de gangen
van repuhlikeinsgezillden nagaat, rt'pu-
hlikeinsgezinde demonstranten in 'Sa-
menwerking met rechercheurs van de
straat oppikt en daarcioor blijk gedt nipt
de democratie - waarnwe de BVD toch
11 in strijd is - maar de lJlOliarchie te

h{'schennt."JI.i\'aast dl' BVD kennen wc
dan no~ de nodige andere cOllservatieve
instellingcn, waarvan de dcmocratische
gezindheid \vel altijd problematisch zal
hlijn.'ll: h"g{'r, kerk, politie en vorsten-
huis.
Het vnzet hiertegell komt bijna uit-

sluitend \'aJl de jeugll en van vele
'ollvl'rzoenlijken' uit het wrzet. Over de
intellectuele top hehodt men zich ook al
gcen illusies te koesten'll, wanneer het
de studentencorpora hetreft. De provo is
beducht voor het steeds sterker wor-
demle autoritaire gezng, dat zkh achter
(,Cll ijzeren gonlijn van bureaucratie
versdlanst. :\Iaar hij \vcpt ook wat hij
ertegenover kan stellen: hurgerlijke on-
gehoorzaamhei(l, dellJ(lllstratie, teach-in,
voethalwedstrijd (?) en staking. Hij kan
het antoritaire gezag op talrijke manie.
n'n helpen uitholl{'Il, totdat het ten
slotte ilH,-'Cllstort.

Vijf witte plannen

Voornamelijk ter gelegenheid van de
gellll'l'ntemadsH'rkiezingen kwam ilt't
suhversieve provotariaat met maar liefst
vijf wille plannen. lIet wille fietscnplaTl
zal ('t-'n einde maken aan de verkeers-
chaos. Het centrlllll dient gesloten te
wordelI v(lor het particuliere alltovcr-
kt,t'r. Het openbaar verVOer kan zijn
n'rvoerscapacih'it dan van (iO pet. op.
vOt.-'rentot 95 pel .. omdat het lIid langer
door het particuliere alltoverh.'Cr wordt
gehin{lerd. Hesilitaat grotere frequelltic
en een winst van twee miljoen per jaar.
Ter verdere uitbreiding van het open-
baar vervoer dienen 20.000 witte fietsen
tt~ worden gekocht (kosten i'{'1}miljoen)
die van iedereen en van niemand zijn.
I let witte sehoorstenenplan kan d{-'

luchtvervuiling l)(-'i5indigen. Provo wil
het lozt'll van vllil in de lucht zwaar
belasten. Afgevoerde IUeht dient volle.

dig door nan~rhramlers gekraakt te
worden. liet lozen van giftige gassen is
verhodell.
liet witte kippenplan \'l'randert de

knuppelende smeris in een sociaal wer-
ker, de diender. De agent is ollgewa.
pClld net zoals z'n Engelse collega, de
OIlVolpH'zenBohl,y,

Het witte huizenplan maakt {'eli einde
aan de woningnood. Provo verft dc
denrposten van leegstaande pandjes wit
ten tekpil dat iedere woningzoekende
daarin kali trekken. De kwantitatieve
woningnood di{'IÜ eerst opgelost te \\'Of-

den. pas daarna de kwalitatieve.
Het witte \VijWlIplali wiI seksuele

voorlichting voor minderjarigen, Er zuI-
len ongeveer vijftien consultatiebureaus
moeten komen in Amst('rdam. Pil en
voorbehoedmiddelen worden vrij ver-
kocht.
En ander punt is onze wil tot com-

municatie. 1"rO\'o blijft het geestelijke
klimaat hevorderen, waarin de mens
zich kan ontdoen van zijn levensbe-
schouwelijke schil, omdat die schil de
commlmicalie maar in de w{'g zit.
Een groot deel van het Provostreven

is te vangen ondt'r de noemer: Amster-
dam optimale wclzijnsstad, \\'clvaart is
hest. maar mag niet ten koste gaan van
welzijn, van leefruimte en frisse lucht.
In plaats vau afhraak in de hinnenstad
11Il, opbouw van een speelstad in de
toekomst. Provo ziet een unieke situatie
onder ogell: n1. die van een hetrekke-
Iijke welvaart, waarhinnen de mens
ruimte krijgt (vrije tijd) om zich creatief
te uiten. Dat de provo's voor hun in-
zicht voorlopig op stokslagen met trap-
saus \vonlt.'n onthaald, bewijst alleell
maar dat de meest voor de hand liggen-
de waariw<1en voor de autoriteiten de
minst grijphare zijn.

BEHl"HAHD DE \'HIES
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De minder gelukkige terugkeer
van Joszef Katus

Sedert hun schooljarell op de :\eder-
lamlse Film Academie vormen Pim dl'
la Parra {'Tl 'Vim Verstappell in dt'
.\'eclerlamls(' fihnwerehl ecn hecht duo.
Ze begonnell met het geruchtmakende
filmtijdschrift Skoop, richtten hun eigen
prodllkticmaabiclial)pij, -Scorpio-Fi/llls, OIJ
('n maakten in een snel tempo l'eTl

aantal (goedkope) films: JUega/opolis I;
Alt, Tamaf(l; lOT/gells, JOllgL'IlS teat 1'('"
,\leid; Hemt Heat Frc!wo en produc('cr-
den daarna::lst nog enkele films vun
andew jongeren: de verhodell film
SclwrmerhoorJl van ~Iattijn Scip, Body
mul SOIt! van Hené Daalder en Totli/
IAJSS van Kpt.'s \Ieyering.
TUSSl'fl de hedrijn'J1 door hehben ze

zich lH't ongenoegen van een paar film-
critici op de bals gehaald, omdat ze hun
vak ook naar huiten toe serieus namen
en professiom'd aanpakten, Hun publici-
ty-slogans log;ell er niet om ('lcden'
Jllaand {'("n film!') en hun programma en
toekOlllstplaOIlen \\'an'll alles )lclwl"c
l)t'scileit1en.
Ilun eerstt- anllldnllll'm1e speelfihll

was De mim!cl" gelukkige tl'rllgki'('r nl1l
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joszef J.:.atlls IU/(/f het lam! nm Rem-
lml1ldt. die aanvankelijk op 1G mm in
'Cinétol' in Amsterdam draaide, maar
toen duidelijk werd dat het roulclllcnt
comllH'rt'i('C! verant\voonl was, wcrd op-
gehlazcll tot ,3,? millimeter. zmlat joszef
Rat liS thans in alle gewone hioscopen
kan gaan draai('Il,

Dramatische hoogtepunten

Jo""zcf Kaflis ontstond in de eerste
maanden van dit jaar, toen De la Parra
l'lI \'<.'rstappell in eontact kWHIl1l'tl met
cameraman ('11 fotograaf \\'im van der
Linden. Zc hl'gonnen op 2H april aan de
OpnallH'1l l'lJ alle medewerkers w('rktt'lJ
op l'en 'Hl cure, tlO 1Jay basis (dat wil
Zt'ggt'n; als de film winst begint te
makPIl. krijgt iedere medewerker ('('n
Iwpaald p('I'l'('ntage). De opnamen dum-
den 7e\'1'1I dagen. maar hd waren zorg-
nlldig gekozen dagen ('n de \\'ct'k zorg.
de zl>lf al ,"oor llramatischc hoo~teplln-
teil; koniJlgimll'dag, de dag van de ar-
heid, de dodenherdenking ('IJ de natio-
nale fl'l'~tdag. En daar tuswndoor dl'
groeientIe otlrll~t \'all !let fl'1I0rneCII l'ro-

\'0, 8corpio-fillllS maak tt' jos:::,c/ K(/tlÎ\
,'oor minder dan til'lHluizend guldl'll -
hetget'lI ab~llrd weinig is \'oor ('t'I1 anmd
\'1IIl('IUle spet.Jfillll.

In .\fann1willl kreeg Jos:::,('/ Kat"s twee
prijzeIl. Dat hetekende llid alleen el'lJ
stimulans l'n t'rkellning ,'oor De la Parra
en "erstappen; lH'l opt'IHle ook tie lllO.
gelijkheid om dl' film lJlliten :\eder-
land geplaatst tt' krijgen. Dat gddt ook
\'oor de ~eleclie \'an KlItlis voor het hij-
festival \'an Calltll's. d(, kwalitatit'f ,ge.
zien helangrijke SCIIW;lIe de la CrifilllH'.
Toch slaan ze nid stil hij dit SIlCl'l'~.

lid plan om iedere lIla<ITul t't'H film af
h' h'n'ren is Ilog wel niet I"lllld. maal"
het hegillt el" aardig op k lijken dal
$corpio-filllls het in 1967 zal henat1crell.
'Lien'r vjer films pl'r iaar waarvan tw('e
skL'hk.' zegt Pim de la Parra. 'dali N'n
_goede film per ia;lr.' Eind januari '(ji zal
dl' tweede sjwdfillll v:m het duo Dl' la
Parra-\'erstaPP('1l in I"oulatie komen:
Liejdes!H'hTlifcllisscll; het verhaal van
eell sIlCCl's\'ol schrijnT ken hedje gt'i.;nt
op llarry .\!Illisch, n'rlelt Pim) die van
zijn HOIIW gaat scht'iden t'IJ t'l'tl meisje
OIltllloet met wie hij een \'erhollding.
per-post ht'ginl. Kitty COlifiJois. Hamses
Shaffy ('11 Sllir{'{'n Strooker spelt'll dl'
1Iot1f(1f()llell.
DI' derde speelfilm wordt bf l'('n il'h;

kortere film met Johnny Kraaykamp 011-
dt'r d(, titel JO/Wil!! CII de ,'rorHcen M
't'l'n of :Intlt're gangsterfilm'. Daarnaast
Ileeft $eUfpio nog werk \-:ln andel"en op
stapel staan. Van :\tattijn Seip komt de
kortl' 3,'5-lIlil1imd<'ffilm De Allarchiste'l
('n ":lIl \\'illl ":1Il der Lindell ('('11 even
korte Engels getitelde film TI/C 1ïgcl'
}11111}l.

Waarom %0goedkoop t

\Vaarom is }os::.ef Kat/IS zo goedkoop
gl'lllaakt? In de eerste plaats lIit nood-
zaak: $corpio-fiIms is (ondanks het dol-
larteken in de naam) een jonge en (dus)
arme maatschappij. De Ia Parra CII Ver.
stappen hadden nog voor ongcvcer twee
uur 16-mm filmmall'riaal liggeIl. Came-
raman \\'im \'an der Linden had een
Eclair Coutand SilenCÎellx camera ter
heschikking. die 'direct geluid' hij de
filmopnamen mogelijk maakt. Er kwa-
111<'11geen helichters. make-lip mensell.
dolly-dllwers of andere assistenten aan
te pas. De ploeg hestond meestal uit dl'
cameraman. tie regisst:'nr ('11de produeer
achter de eamt'ra en l'en paar acteul"s
l'f\'OOr.
'::\'og voor we hegonnen,' Vl'rtel1ell de

Seorpiofilmers, 'Wi.stPIl we dm dat de
tl'chnische kant van onze film niet vlek-
kl'1oos Z01l zijn. Er zou h('st soms c('ns
et'n microfoonhengel in JH't beeld knn-
Ilen zittPll, voorbijgalIgers zotHlell in de
1f'1lS ,~rijllzen en de gc1uidshaml zou
zt~ker niet 1I01u1cI"(1percent zijn, \Ve
deden dit nil't alleen om l'en soort
f'l1tjremdullg.\,-t'ffed te hereiken, lllaar
llok om dt, geest "an het :mUfchisllH' in
die dagt'n in Amstl'rdam te vangen:



FILMBESPREKING

l-..• dat ~e1llktP
jO.'izef Kal,;s (Hud'.llf Luciecr) is l'en

film on'r een jOIlg;ell. die na ('eli Olll-
zwerving door Europa terug komt in
Ams!cnlam. ~Iaar hij vindt de .~tad \'t'f-

andenl tcm).!;. Hij herkcnt Amsterdam
niet Illeer, het is l'ell woelige, anarchisti-
SdlC stad geworden. Langzaam proheert
hij zich aan te passen. maar hij hlijft out-
sider, ook al happent hij met de provo's
Illce, Ook cic juiste Horhouding tot een
Illcisk dat hij achter heeft gelatell, vindt
hij niet terug. En n,:annatc hij IlH:<-'r
schijnt te gaan begrijpen van de hele
sitllati{', \.,'r\'r(.'emdt Ilij in wcrkt'Iijkheid
skcd ...•Ilwer v<In de SLHI t'J] zijn \TOt'geH'
vrienden dil' daar W{)f;ell.

Constant op de m:htergrond volgt
ht'1ll ('tm iets oudere man. die vall de
BVD zou kunnen zijn (Katt!." i.~in Omt~
Berlijn gcwt'est). Illaar die e\,;'ugocd e(;'11
jalol.-'rsemedl:llliJmaar kan voorstdlell, In
I.-'enlaatstc scènc. in een zijstraatje van
de Dam, \vordt Katl',s' contlid met lIt,
helll nmringcmle werdd geconcretiseerd
in een kort Vllistgen'cht tussen de
hoofdrolspdt'r ell zijn achtervolger.
Kah'ls, die aan t'en maagkwaal lijdt,
sterft na een forse stoot in dl' maag-
stret'k. .

.
~~~~

UOfe,,: \\'im n/ll rI('r l.imIcIl, Cfmwrt! (recMs) 1'11T1'/.!iSS{'IU \l'im Venlal'I"'11. I.illks fIlukr: jo,.z,d
Kahh CIJ zijl! jllllc{,\'C r:rkmlilllll'til'( IlflrlJt1T(/ MI,tI'r),

Weinig dramatiek
Het verhaal schijnt nid sterk geladl'n

lIlet dramatiek, maar Iwt feit dat Verstap-
peil (die hier de regie voerde) de woelige
dagen van eind april en hegin mei tot
achtergrond koos, ver!('cnt op zich zelf al
(,I.-'naparte spanning. En tegen die ach-
tergrond tekent Verstappen zijn Katlis
als ('én van de prototypen van degenen
die deze woelige atlllO.~f{'erlll.'hbcn ge-
schapen: de outsider, die lIit nieuwsgie-
riglwid meebotlwt aan de happenings en

dl' Hitbarstingl.-'nvall opstalldighdd te-
gen liet Gezag.

In zijn tijdgcholldenheid doet Joszef
Kat"s denken aan Pim de la Parra's
eerste (lan~t') film, MCf!,lllopolis I, waarin
ook de adllaliteit een helangrijke rol
speelde. ~[aar anders dan in Megalopo-
lis 1 heeft Ve[stappen Klltûs wel dCg"elijk
geproheerd een afl!erond verhaal te ge.
ven, VerstapPt>n /!;eeft niet alleen een
beeld V<lllde roerige april-mei-dagen
vall dit jaar; evenmin vertelt hij alleen
het verhaal van Joszef Katlis, die zich
niet met'r thuis voelt in zijn oude stad.
Dom het comhineren van dt"-,le twee
elementen is een nieuw, misschien 'on-
derhuids' n'rhaal ontstaan. dat ook de
huitenstaander (en dus ook de buiten.
bnder) eell redelirk beeld kan geven
van de achtergronden van alles wat zich
tegenwoordig ondt:r de fenomenologie
van het woord wow in de hoofdstad
afspeelt. Dat heeld kan die buitenstaan-
der misschien niet bevallcil. het zal
misschien niet ziil~ ideaalbeeld zijn.
lIlaar hij zal (als hij de moeite neemt
Jos:xf KatrIs te zien voor wat het is en
hij zichzelf niet bedriegt door te zien
wat hij denkt dat hij ziet) et'n duidelijk
beeld hehbell van een deel van de
oorsprong van het 'verschijnsel provo',

Aanvankdijk hebben slechts journalis-
ten zich beziggehoudell met de h£'-
richtgcving rond h£'t magisc11 centrum
Amsterdam, Eell van hen legde zijn
bl.-'vindingen ut'l.-'rin ecn verzamelh\ln~
deltje (Dick P. J. van Reenwijk: Dam-
stcrdamse extremiste", Daarop volgden
('('11 aantal hoeken en brochures, die alle
t'en tkt'! H)(lr hun rekening namen (D.

van \Vt:erlt'C: \\'ai de prol;O's leillell.
Hans Tuynman: Fulltime Prow. A. :\uis:
\\'at is cr gcbeurd in '\lIIsterdam? Louis
Sinner: PrOl;o elt ;wditie, Cor Jari~g ('.:1,:

Dit llal'.1wl'-lwPPclIs in Amsterdam, t'n
Harry ~Iulisch' Berkht lIlIn de Ratten-
koning.

De film Omdat mijn fiets dalIr stond
van Louis van Gasteren was een niet-
gedramatiseerde documentaire film -
die dan ook prompt verhoJen werd.
Jos::;cf Katlis graaft dieper en het is
tekenend voor de oppervlakkigheid en de
minachtin~~voor-diepgang van de film-
keurders, dat zij Kaftls wél doo[ hd)ben
p;e1aten.
Directe realiteit

Het laatste woord over het Amster-
damse provo-tijdperk is nog lang: niet
geschreven, de laatste foto nop;lang niet
gemaakt en de laatste meter film nog
lang niet verschoten. Tot zo lang is De
minder gelukkige terugkeer van Jos:.ef
KatrIs naar het land t,;an Rembrandt een
interessante poging om een beeld te
geven van de woelige situatie in Am-
sterdam. \Vat cr van de film als 'tijds-
document' 7.aloverblijven, zullen we pas
kunnen beoordelen als de laatste provo
voor het eerst zijn AO\V gaat ophalen,
\Vat er van de film als verhaal, als film
overhlijft, is een sterke indruk dat Ver-
stappen en De la Parra zeker in sta.'lt
zijn in film een goed verhaal te vertel-
len, maar dat ze tot Uil toe gt'Cn auto-
noom filmn'rhaal hebhen gevondt'll en
dus - ten..'Cht - hun inspiratie in de
din'df' n'alih'it Iwhht'n gezocht.

IlENK J. ~lEIEI\

9



movo • Image en werkelijkheid

De 'image' is het beeld dat \Vij ons
nmncn van een bepaalde zaak van een
geuenren. Zo'n beeld ontstaat natuurlijk
niet \lit het niets. Aan de ene kant
moden door allerlei vannen van pu-
hliciteit tal nUl feiten ons hekend waT-
den, terwijl ook ei~cn ervaringen een rol
spden. aan de andere kant is er de
,'crwerking vall feiten en ervaringen in
onze oordcdsvorming waarbij allerlei
suhjectieve elementen, onze eigen moge-
lijkheid tot heldt'r waarnemen eH over.
denken, onze eigen reeds bestaande
overtuigingen, ons karakter. ons tempe-
rament en ons milieu ecn rol spden.
Er is dan ook g<-'CIl sprake van dat

van ecn belangrijk gebeuren bij verschil-
lende memen slechts één image over.
hlijft . .:-.;ru is het tegenwoordig vaak 7.0

dat men de image-vorming bewust pro~
heert te beïnvloeden. )'Ioderne vornlPn
van redame en propaganda trachten de
image die IIlPn vau l'ell geheuren wense-
lijk vindt vooraf te plannen en daarna
langs reclame~tl'chnische middelcn in~
gang te doen vinden. Dat b('tckent dat
l'en serieus mens zich in verhoogde
mate l"n voortdurend moet afvragen of
de image die hij van een bepaalde zaak
hl'l'ft wd in OVl'rt"l'lIstemmingis met de
werkelijkheid.
In zekere zin is dat natulIrlijk altijd

wel ecn probleem gCWL"Cst,maar met de
huidige communicatic- en reclamemid~
dek'n is het vcel benauwender ge,vor-
den. )'Iiddelen eu methoden die zouden
moch:'n dienen om ons een duidelijker,
ohjcetiever hedd van de w{"rkelijkheid
der dingen te geven worden lIlaar al te
vaak, hewust of onhewust, gehmikt om
hl't heeld te vertekt'ltell.

V:tlse Im:tge

De valse image is pen der henallwcn~
de verschijnselen '"'lil onze tijd. Opge~
houwd uit slechte heriehtgeving, uit ge-
hrek aan eigen ervaring of de juiste
interpretatie daarvan. heïnvloed door al-
lerlei vooroonll"el hanteren we beelden
der dingen en ge1wllftenisscn, en vaak
met een bijna doglllati.~che zekerheid,
alsof wc werkelijk ingewijden waren.
liet zal duidelijk zijn dat de kans van
de valse image het grootst is hij nieuwe
gchcllrtenissen en llcwegingell waarllij
we niet kUllllcn stl'lUlen op OIISreeds
vertrouwde dementen. IIl't hehoeft dan
ook nallwdijks te verwondl'n'n dat rond
lu,t vl'rschijnsel 'provo' de valse images
welig tk'n'n. El'n van de .~impelst('
van deze images is; langharige jongell.~
lIit Amsterdam.
Hoe vals zulke images kunnen zijn

hlijkt dlliddijk uit het \"Oorheeld,provo's
zijn niet langharig, het zijn niet alleen
jongens en ze kOlllen zeker niet aIlCC"1Iin
Amsterdam voor. Helaas zijn vele men.
sen hereid om geuoegen te nemen met
versimpelde, oppervlakldgc ell vertekcndl'
imag£'s. 'Vat hen toch als regel niet
vt'rhindt'rt om hun oordeel te vellen,
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alsof ze Ill't grootste gelijk vall de
'\'l'reld hebhen.
In het onderstaande wil ecn poging

worden gcwaagd om uit een waardering
der feiten en gebeurtenissen tot de wcr-
kelijke betekenis van het verschijnsel
'provo' door te dringen. De lezer zij er~
op bedacht dat ook de schrijver zich
niet gehC'<.'lvan zijn valse images zal heh-
hen ontdaan.

Tegenstellingen

Voor mij is tot lIU toe het meest
opvallend dat iJl het gedrag (~n de
uitspraken van de provo's zo vcle tegen-
st('ilingen tot uitdrukking komen. Ik he-
sl'hollw dit O\'l'rigens niet als ('en lla-
deel, maar als ('en ,'oonkel van de
provo~beweging, ik geloof n1. niet in
geheurtenissen en stromingen waarin de
tegL'nstellingen zouden zijn opgt'he-
\'en,
Het is goed om mijn hewering met

enkele ,'oorhl"Clden te illustreren. Ollge~
twijfdd is de provo-hewq~ing o.a. het
protest van het individu tegen tie eollec-
tiviserende neigingen van onze ,vestersl~
maatschappij maar tegelijkertijd lijkt het
of de provo's - b.\'. in hun creatieve
hapPl'nings - zoek('1l naar nieuwe vor~
Illl'lI van collectief gedrag.

Vele vooraansta.andl' provo's hebben
uitgesproken dat geweltllooshl'id {'en der
grondslagen van hun gedrag hehoort te
zijn. maar zij zullen er zil'h toch ook
hewust van zijn dat hun provocerend,
agressief optreden maar al te gemakke-
lijk tot gewelddadigheden kan leiden.
lIet ver.f.et van de pro,'o's tegen de
monarchie herust voor een niet gering:
deel op hun afkeer van symboliek en
ritueel van prinsjesdag pn oranjcleest,
maar kg{'lijkertijd scheppeIl ze zelf een
symboliek en ritueel die dezelfde functie
uitoefenen als de eerdergenoemde. 'Vat
is in ritued opzicht het verschil tussen
een goud('n koets en een witte fiets?
De provo's n'rzetten zich, en niet ten

onrechte. tegen lllisvonningen van de
ll'chnische ontwikkeling, overwoekering
door het verkeer, luchtvervuiling en ge~
hrek aan l'rt'atieve ruimte, ~Iaar hun
\"er.f.t'ttegt'n de techniek heeft tot nu tOl'
hlijkbaar niet onderkend (prof. Langc-
nwijer W('l'S er tlt'zer dag('n op) dat hun
idl'aal van et'lJ ll'efhare wereld slechts
herpikhaar is langs de weg van verdl'r~
gaande tcdlllische ontwikkeling.
In de Jlrovo~heweging komen duide-

lijk anarchistisdlt' trekk('n Ilaar "'oren,
het veTZl't tegen overheid en overheids-
gezag, het primaat van de individualiteit,
ellZ., maar tegdijkertijd \vi1lcnde provo's
een delllocratischc maatschappijvorm en
wensen ze daar aall zelfs actief ml"lle te
,\.t'rken md als gevulg tlat Bernhard dt,
Vries in Amsterdam is gl'prull1o\'l"l~rd(of
gl'degratJt.enl) vall provo tot 'vroede
vader'. En is dat allemaal nog te comhi-
'lcn'n met hd hartstochtelijk verzet van
de jongerPIl tegell de oude gelleratie

,.•'aarvau pro\'{l toch ook de uitings,"orm
wil zijn?

Verzet tegen best:t:tnde orde

Ik besef heel wd dat voor eelJ deel
hovenstaande tegenstellingen slechts
schijnhaar zijn en dat llat bij l'en ver-
dergaande analyse ook zal hlijken. Voor
mij is echter bdangrijker dat in deze
tegenstellingen vooral twee grondtonen
van 'provo' tot uiting kumen die heel
kenmerkend zijn tiL afkeer van de he-
staande, gevestigde orde en het ver1an~
gen om de toekomst veilig te stellen.
Beseffen wij als ouderen wel voldoende
dat onze jeugd opgroeit in l'en ,"oort-
durend llleer hedreigde wereld? 1\ucle~
aire vernietiging, rasselltK>r1og,overbe-
volking, l'hemische verstikking door
luchtvervuiling en ontwrichting van de
sallll'n1eving door de oVl'rwoekering van
het verkeer.
~ah1Urlijk kan men zeggen (lat wij

ouderen toch nuk onze porti(' hehhl'lI
gehad met twee wereldoorlogen ~n ('l'lI
wereldcrisis, Natuurlijk is dat waar, Illaar
er is o.a. éi'n verschil: voor ons kwam
dat indertijd als een verrassing, het
groobte deel vall de ml'nsen was zich
nauwelijks vall iets bewust voor we er
middenin zaten, voor lie jongeren van
vandaag is s('huilevinkje spelen niet
me(.'r mogdijk. Door de ontwikkeling
van het wetenschappelijk onderzoek en
de wijde verhreiding daarvan kali iet\el"-
l'en ,",'l'ten.
En de provo's van ,'andaag, onder

wie vde intdJeetue!e jongen~1lschuilen.
weten! 'Veten wat hun hoven het hoofd
han!-,.t!En ze wensen niet te krep('rcn
voor de heilige hllisjPs ,"<lnde hestaande
orde. Ze willen de toekomst, hun toe.
komst veilig stellen. Daarom trappen ze
in een agressieve provocatil' tegen de
heilige huisjes van het oude regime,
gezag, ('orrect parlementarisme, hene.
diging van de arheid. seksuele tradities,
paternalistisclll" op,'oeding, 1l1onarchil'
en strijdkrachten.
\Villen jongeren dan niet opkomen

voor vrijheid en democratie, voor recht
en orde? ~Ii:,',;chil'nwel, maar vandaag
Ill'bbell ze het gevoel dat ze voor alles
IlIOf"tenopkomen ,"oor hun eigen naakte
leven. Ze hebben het gevoel dat een
domme absoluterinl!; van de heilige huis-
jes tot ecu ontwikkding zal voen"n dip
tcn slotte de aarde onhewoonhaar zal
maken.
In 'provo' komt sterker dan waar nok

de .11lg:sten de wanhoop om het lllC'nse~
lijk te kort schieten aan de orde, En dan
wordt niet hedocld een filosofisch en
pthisch te kort schieten, waar de oude
generatie zo gaarne mee jongleert, maar
l'cn hl"l,l cOll(:rpette kort schieten in het
oplossen van praktische vraagstukken.
'Vat de provo's ons verwijkn is dat we
als ouderelI ml-x'r van ons geloof, onze
levensovertuiging. onze politieke stel~
lingname. onze maatschappelijke orde
houdl'u dan van het len'n, Provo is een



Ook meis;n l'Tf!t(',~tcr('". In dit geul! is /wt Dell /llll/},!, (IWl /1(" Lat/ge t'f/Or/wllt,

duidelijke stcllingllUlllt' voor het vitalis-
me, tegen het idealisllle en dat niet uit
wijs~crigc overdenking, maar vanuit dl'
harde noodzaak om althans het leven te
!whmHlen.

Hebben ze gelijk r
Er zijn een aantal hcnadcringen van

'provo' die hij voorhaat tot mislukken
gedocmd zijn. B.v. de constatering dat
de provo's slechts een klein deel van de
jongeren vertegenwoordigen en dat dat
andere, grote, deel gelukkig heel anders
is. Het is 1Jl.i, ecn verkeerde henadering.
De provo's zijn l'en minderheid onder
de jongeren, zoals de kunstenaars en
wijsgeren een minderheid onder ons
allen zijn. Ikhhen ze daarom minder
gelijk? De gedachte dat een ,l,'l"oot deel
van de jeugd anders is berust m.i, op
foute waamcming. \Vie aandachtig luis-
tert hoort op duizenderlei wijzen van-
daa~ uit de ~eheIc jeugd gelijksoortige
klanken opstijgen die, dat zij toegege-
ven, bijna nooit zo bewust en helder
worelen geuit als hij de provo's. Dat een
a[mtal jOIl~eren zich zelfs bewust tegen
'provo' afzetten doet daar ni{'ts aan af.

Een andere kH.."'L,tis: Ze moesten tot
dl' orde worden geroepen! Ja, tot welke
orde dan en hoe? Tot de bestaande
orde? 11d atoombom, o\'crbcvolkin~ en
wat dies Illecr zij? Ik vrees dat de
provo's niet te overtuigen zijn, zelfs niet

als onze oproep gc.'schiedt olldc.'r het
vaandel van de christelijke naastenliefde
en de humanistische medemenselijkheid.
Dat laatste is nu juist wat de provo's
niet van ons geloven, ze zien blijkbaar
die naastenliefde en medemenselijkheid
mct behulp \'an atoombom, overbevoJ.
king, enz. niet zo duidelijk voor zich.

Natuurlijk kunnen we hen met geweld
dwingen tot het respeeteren van de
uitcrJijke orde van onze samenleving.
Aangezien die uiterlijke orde mcde
voorwaarde is om het leven met elkaar
te kunnen volhoudl.'l1zal dat dus, als het
niet anders kan, moeten gebeuren. ~Iaar
laten we ons er niets van voorstellen!

Gevraagd ,\-'ortIt ook: :\faar hehben
die provo's dan gelijk? Provo's ll<.'hben
~venmill als anderen het gelijk aan hun
kant, rationec1 valt er van alles op hun
uitspraken af te dingen, tegenspraken in
hun beweringen zijn soms duidelijk
aanwezig, cr kUllllen, met c,'en\'eel
recht. andere opvattingen tegenover
worden geplaatst. :\Iaar op (>('11 punt zijn
m,i. de provo's onoverwinnelijk en on-
vervangbaar nl. dat ze zijn: de verbeten
wil van de spits van dl' jengd om hun
toekomst te bdlOuden cn leeRJaar te
maken. \Vic kan aan tOllen dat ze zich
daar geen zorgen over behoeven te
maken heeft voor goed de grond onder
de voeten van dl' provo's weg~e.
vaagd,

Wat doen wet
Het zou aantrekkelijk 7.ijn om verder

op het vraa~stllk vall de provo's in te
gaan maar een kort artikel geeft daartoe
geen gelegc.'nheid. Ik eindig dus met de
vraac;: \Vat moeten we doen? Dan is niet
in dl' eerste plaats de vraag van de
uiterlijke orde aan de beurt, maar de
vraag of wc de provo's in hun veront-
rusting tegemoet kunnen treden.
\Vie zonder reserve kiest voor het

hehoud van de bestnamle orde met zijn
heilige huisjes. wie niet~ wenst te relati-
veren, moct de hoop op een dergelijke
ontmoeting Illaar opgeven, Tussf'n hem
('I} de provo's zullen \'oor!opig de rook.
bom en de gUlllmiknuppel staan. In de
hoop dat het niel erger wordt. 1-faar er
is ook een andere houding mogelijk.
Zouden we, de verontrllstin~ van de
provo's delende, niet tot relativering van
de heilige huisjes kunnen overgaan?
Is het zo zeker dat we met onze

huidige techniek, de wapentechniek in-
hegrepen, de enig juiste of de enig
mogelijke weg volgen, moeten cr op het
gebied van de O\'f'rbevolking niet heel
andere maatregelen worde"n genomen
dan tot nu toe het geval is, zijn we met
onze verkeersoplossingen op de goede
wcg, is onze vorm van democratie en
parielllentari'sme zo volmaakt en onver-
vanghaar, is onze technocratische wel-
vaart ethisch echt verantwoord?
Alleen wie zich zulke vragen in ernst

('11 onbevooroordeeld wil stellen is op
weg naar een onhl1oeting met de pro-
,'o's, Dan zal ook blijken, het is mijn
overtuiging en ervaring, dat provo's re-
delijke mensen zijn. Naamlate deze
ontmoetingen veld winn('n zullen rook.
hom ('11 gummiknuppel verdwijnen.
Daarmed(, is trouwens nog nooit één
prohk't'm opgdosl.

Een betere oplosslngt
Er zijn Illl'IlSc.'ndie hel allemaal veel

l'ellvoudiger zic.'n, Ze hezweren ons:
~Iaak je toch vooral niet druk, het
provoschap is gebouden aan een be-
paalde leeftijd en gaat dus vanzelf wel
weer over. Indenlaad het provoschap
gaat wel weer over. ~Iaar toch is het niet
zo'n erg Slilllllll'opmerking.
Er zijll nl. nog hVf'e andl're vragen:

teil eerste of de prohlematiek die de
provo's stellen {lok zo maar vanzelf
opgl.'!ost zal raken en iu de tweede
plaats de vraag hbé dat prm'()',.;chapzal
overgaan. Zullen provo's op een
hepaalde leeftijd overgaan tot het sta-
(iilllll val1 teleurgestelde, oll\'f'rschilligc
hllrgermanuen en -\TOllwen. of zullen
lH't mensen worden dit,. geïnspir<'crci
door hun provoschap, hdlOeders van
heden eH toekomst hlijven?
\Vie de dingen zo ziet kali, met

behoud van allerlei bezwaren, f'r alleen
maar hlij om zijn als het voorlopig ni<'t
over gaal.

11, UPS
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nOBf;RT JASPEil GROOTVELD

PROVOhappening
Op cen verjaarspartij in de familiekring

schenkt moeder prikkellimonade uit de
theepot. ':\'ct een happening,' grinniJ...-t
oma. Een gestaag tanende padvinders-
dub wil niet achterblijven hij hct eigen-
tijds gebeuren en organiseert een in
creatief opzicht impotent zomerkamp on-
der het motto: 'Happening'. Tc pas en te
unpas wordt deze snel ingeburgerde tcnn
gebezigd. \Vat is t-'en happening? Een
ingewikkeld vraagstuk. In deze beschou-
wing in het kader van het provothema
valt het accent op de provohappening,
die sterk w'rschilt van de doorsnee-
luppening, voor zovcr daarvan kan wor-
den gesprokeil.
Antirookmagiër Hohert Jasper Groot-

vdel kent aan het begrip een ruinH'
inhoud toe: 'Alles is gebeuren. Het ge-
beuren is nlom. Grootmoeder gebeurt.
liet heelal gebeurt. liet Lieverdje is
gebeurd in 1960. Je kunt 'gebeuR'n' \vat
je wilt.' In het hoekje 'Dit hap-hap-
pells in Amsterdam', sl.:hrijft hij: 'llap-
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pCllll1gSzijn er altijd gCWI."est.Dat is
zonder meer het geheuren. lIet gebeu-
ren is er altijd geweest. Bij voorbeeld:
Een sportwedstrijd is een gebeuren, t-'cn
absurde eredienst die telkens terugkomt.
Een gebeuren is in het vacuüm van de
tijd, in de leegte, in de chaos, is het een
interpretabel geheuren. lIet is een hou-
vast in het vacuüm van de tijd, waar
zo,'eel mogelijk mensen bij betrokken
moeten zijn. Het fenomeen happening,
zoals dat de afgelopen jaren vanuit
Amerika hief naar toe is overgewaaid, dat
is het geheuren gewoon uitgegraven tot
op het bot. Totdat allt't'1l de noodzaak
van het gebeuren is overgebleven ... Er
geheurt wat, zodra men JH't gebeuren
t'fvaart. Bet doet er niet toe wat er
geheurt. Je kunt de met.'Stzinloze han-
delingcll verrichten. Zodra Illen het ('r-
Vfuut als een happening, is het een
happening en dat kan van all(,.~zijn. Dat
kan t-'cn aalmoezenier zijn die niet
komt. .. Begrijp je hoe simpel eu hoc

olldefinit-'crbaar het t'igt'nlijk is, het wer-
kelijke heurt"n?'

Collectieve creatie

'Alles is t-'cn happcning, maar dat zal
Jasper al wel hebben verteld' zel-:tIrène
'"•.lil de \Vt-'derinl-:(27), hijl-:enaamd de
'sexpro\'o'. Bappenin~ is collectieve
creatie. Vrij wrtaald: Gezamenlijk iets
doen ontstn;m. Irènc filosofeert t'r wat
OH'r: 'De hedoeling V:ln de gebeurtenis
kan vall alles zijn: ecu lied, t-'Cn toe-
spraak. ('cn kt'rmisachtig iets. lIet pu-
bliek moet tijdens tie happening deeille-
lIl!:'r worden. Voor die ontwikkeling is
tijd nodig. Andt'rzijds wordt niemand
vcrplicht uwe te doen, zoals hij volks-
dansen. Als het goed is komt t-'r gftlu-
rende het gebeuren een onderlinge
COl1lllllmicatietot staml. Je weet van
tevoR'n nooit wat t-'rgaat gebeuren. Een
happening is get'n doel en kan dus nooit
mislukken.'
Samellvattill,l.!;vooflmamstc kenllwrkcll:
- Een happ('ning is volkomen vrijblij.

vend.
- Een happenilll-: is onbepaald.
- Een happenillg leidt tot cOllununi-

catie (voorbeeld: krenten uitdelen). (Dat
de happclling e('u moeilijk hanteerhaar
hClTrÎn is. hlijkt uit de hier en daar
opduikende tegenstrijdigheden in deze
bcschOilWill,l.!;.)
Irène: 'Als de politie tijdens een hap-

pening ill~rijpt. ontstaat altijd een ont-
wikkeling in dezelfde richting, wat niet
de hedoeling kan en mag zijn.'
liet is dan ook niet verwonderlijk, dat

de provo's hun openluchthappenings
hehben gestaakt. Voorlopig dragen d('
hijeenkomsten in het gebouw 'Frascati'
te Amsterdam eerder het karakter van
een - overigens spontaan en openharti~
verlopende - meetinJ!;.
lrène van de \Veetering vindt mensen

die op een rel belust zijn even belang-
rijk als rustigc nieuwsgierigen of wil'
dan ook, omdat juist door de happening
de mogelijkheid onl~taat om met die
categorie in aanraking: te komen.

Op pagina 16 en 17 van kwadraat-
pamflet 29 '\Vat de provo's willen'
(auteur: Duco van \Veerlee) staat: Bij de
haPIJeninl!s is er in principe geen passief
puhliek dat er met de handen over
elkaar tOt'kijkt. Zelfs de rechercheurs bij
het Lieverdje-, die eerst rustig toekijken,
kunnen de verleiding zelden weerstaan
om in actie te komen. ook al is hun
optreden meestal minder creatief dan
instrumentaal.' En even verder: 'De
happening van n1l is dus nog niet de
onnutte cre..'1tiedie hij worden moet.
maar hij is nog functioneel als demon-
stratie. 1'obilisatie van het provotariaat
en provocatie van de autoriteiten zijn de
functies ervan.'

'Voor mij is alleen het de trap aflopen
geen happening: zegt Irène, 'Dat is het
wel als ik onderweg een vogeltje tegen-
kom.' ;-IIeO IlAASBROEK



PROVO'Sen publiciteit

Het verschijnsel provo is aanvankelijk
voorzichtig en achterdochtig bekeken,
maar naarmate de bedoelingen van het
provotariaat duidelijker uit de witte vcrf
kwamen, hedt de gereserveerdheid
plaats gemaakt voor gunstige, respectie-
velijk ongunstige kritiek. Onder invloed
daarvan verandert de publieke opinie
langzaam maar zeker. Niettemin worden
de provo's nog door velen verguisd.
~lensen die op orde gesteld zijn en
degenen die zich beroepshalve aan ge-
zag hehben te onderwerpen, zullen voor
de provo's weinig waanlering kunnen
opbrengen. Ik geloof dat het aa.nhevc-
ling verdient bij een beoordeling van
het verschijnsel ('Cn duidelijk onder-
s('heid te maken tussen de idt'Ologie en
de manier waarop die ideologie onder
de aandacht van het puhliek wordt
~ehracht.

Misverstand
Uit verwijten die de provo's naar hd

hoofd worden geslingerd, blijkt dat me-
nigeen genei~d is alle jeugdige oproer-
kraaiers voor provo's te verslijten. Dat
bemst op een misverstand ell werkt
verwarring in de hand. Toen men naar
aanleiding van de bouwvakkersonlusten
op zoek ging naar de schuldigen, moesten
de provo's het ontgelden. Een duidelijk
bewijs voor bovengenoemde bewering.
Het lijkt wat genuanceerder de veron-
derstelling uit te spreken dat de provo's
een klimaat hebhen geschapen voor een
dergelijk oproer.
Het begrip provo wcrd indertijd geïn-

tnxlllceerd door dr. Buikhuizen, hoog-
leraar in de criminologie te Gronin~en.
Een kleine woep voelde zich tot deze
kml aangetrokken en I..."TIoopteaan de
naam een aantal opvattingen en de
provocatietactià vast. Dat zijn de pro-
vo's, over wie ik in dit artikel wil
sehrijven.

De mens lIloet zich voortdurend recreë-
ren, her-scheppen, wil hij in staat zijn
aan veranderde levensinzichten het
hoofd te bieden.'

Witte plannen
'Vitte FietscllpllJlI: Auto's uit de bin-

nenstad. frequl'ntie van openbaar ver-
Hwr opvoeren. Genll'cnte moet voor
20,000 fietsen zorgen. die collectief ht,-
zit zullen zijn.

'Vitte ScJlOoTste1l!!1l1l1an:Dit plan
richt zich tegen de luchtverontreiniging.

lIet 'Vitte Kipperiplall: De pnlitit~
dient te worden ~ereorganist'ef(1. Zij
dient in de eerste plaats dienaar van de
gemeenschap te worden.

\Vitte Wi;l,;ellpUlII: Uitgangspunt: ge-
vaar voor overbevolking. Instelling con-
sultatiebureaus voor verstn,kking van
adviezen op seksu('cJ gehied ('n voorbe-
hoedmiddelen.

\Vitte woningeull1afl: Ter bestrijding
van de woningnood.
Dit zijn enkele van de witte plannen.

Ze heogen van Amsterdam een fijne en
leefbare stad te maken. Ogensehijnlijk
doen ze nogal prematuur aan. (Ik geloof
evenwel, dat je je Jaar ldijk in kunt
vergissen, Haasbro('k).

Humor en terminologie
Provo sticht verwarring en dat ver-

oorzaakt vecl antipathie. De autoriteit
geeft er blijk van niet altijd opgewassen
te zijn tegen humoristische vomwn van
protest. De taal die in het periodiek
Provo wordt aangeslagen, valt bij vcle
'fatsoensrakkers' niet in ~oede aarde.
Het moreel van de provo s zou onder-
mijnd kunnen worden, indien de politie
de provo's zou uitlokken. Het moet niet
moeilijk zijn op het hoofdbureau van
politie een happt'ning te organisl'ft'Il.

waarop de genodigden (provo's) door
l'en slinkse opzet voor een fait accompli
worden geste1cl. Ik maak me sterk dat
een dergelijke aanpak leidt tot een ver-
andering in de verhouding tussen provo
ell politie. lid is maar N'n 'Suggestie.

Kortom
IIet zou dom en kortzichtig zijn het

verschijnsel provo te kleineren. Provo
projecteert haar gedachten in Je toe-
komst. Zij stelt een nijpende problema-
tiek aan de kaak, waarvoor nog veel te
weinig begrip aanwezig is en waaraan
nog wel te weinig wordt gedaan.
Door de provocatie is het de provo's

gelukt de aandacht op zich en daarmee
op een aantal ('oncrete ideeën te vesti-
gen. Dat provo zich met de onJ.,>Tijpbare
jeugd inlaat, is begrijpelijk, maar schendt
haar image, omdat een geweldloos op-
treden m<-'erdan eens door invloeden
van buitenaf (va.n niet-provo's) ontaard-
de in verwikkelingen waarbij het ~eweld
om de hoek kwam kijken.
Overigens zegt Duco van \Veerlee in

'De Vrouwen haar huis' (juli 1966):
'.\-tet die lanterfanters zijn we juist blij.
De bestaande partijen willen deze zoge-
naamd "ongrijpbare jeugd" opbergen in
clubs om ze dan langzamerhand politiek
bewust te maken. ;'\ou, ik denk dat ze
liever met ons meegaan dan figuurza-
gen .. , Ze voelen zich belangrijk, ook al
door de belangstclIinF van de pers en
de volgt'nde stap za zijn dat ze zich
medeverantwoordelijk gaan voelen voor
onze ideeën, omdat hun onlust gevoel
eindelijk onder woorden wordt ge-
bracht:

XICO IlAASBHOEK

JUli \\'olkcrs lJfI!ll~t ren/lij.! uit ore,- de iJotsillj.!
hn",('n lmiltie t'1l "('zoekers t:flll ('en toloteufoou-
,~Icllillj.!,flII dl' P,-illse"l:raclll.

Bedoelingen
'Provo wil politiek comhineren met

kreativiteit en herust op twee pijlers:
een radikaal links sentiment en een
kreatief be\\'ltst".djn.Kulturele pijler is de
happening: aldus - enigszins verkort -
provo Duco van \Veerlee in het Amster-
dams stlldentenwt-"CkhladPropria Cures.

Recreatie
De vrije tijd neemt hand over hand

toe. maar als we niet oppassen zijn we
straks niet in staat om die vrijt~ tijd
creatief te benutten. Ik citeer Simon
Vinkenoog (Vrij .N'ederlaml, 2 juli 1966):
'Arbeid heeft de geest van de westerse
mens verziekt. De arbeid. waarmee hij
zich zo ~ing identificeren. dat hij daar-
zonder niet kan bestaan. De grote pro-
blemen die (lns te waehten staan, heb-
ben ved meer te maken met de moge-
lijkheid van de mens rechtsomkeert tt~
maken en het werken als een min of
Il~eer aange~~ame vrijetij~lshesteding te
Zien, waarbij de recreatie vooropstaat.
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Naar aanleiding van. Full. Time movo

Cezels<.:iwpsspclletjc V{)(lf avonden
wa•.HOp de sfeer niet wil komen, de
J,!;t:'Sprekkcn stt"t"{ls maar w('ef vastlopen:
- 1"1111-Time Provo - van Hans Tuyn-
Illall op tafel leggen. En lIiet vragen wat
IlWII nll wel van het hoek, van Tuyn-
man, de mentaliteit der provo's in het
algemeen, in het bijzonder, in Amster-
dam. huiten Amsterdam, in ne~enticll-
honderd zcsenzc,<,ug, daarvoor, daarna,
de. denkt.

Reacties komen vanzelf Cll l'('1l din!!:
blijkt al direct zeef duidelijk, nl. dat de
provo's kennelijk in een behoefte voor-
Zit'll. Ook al varii;ren de uitspraken van:
- Eindelijk figuren die het systeem niet
meer pikken. tahoes zijn er om doorbro-
ken te worden, dl' politie kIplint maaT

BOEKBESPREKING
raak, 'Befehl ist noch immer BefchI' -
vin: - Provo's zijn negativisten, luiaards,
aanstellers, pubers. binnen een paar
jaar zijn de provo'os ook burgerlijk ge-
vestigd - tot: Ze moesten die provo's
allemaal opsluiten. -
De laatste opmerking trapt wd het

met'st intens oen open deur in. Immers
zo af en toe wordt er indenlaad wel
pens C<'nprovo op~epikt, veroordeeld cn
opgeslotell. Bovendien staart de autt'llr
flans TlIynman dc lezer op Je omslag
van zijn bod; aan vilnachkr dc tralies.
Et'n boek overigens, en dit in een
poging Olll lIiet te vt'rvallen in een te
grote zwaarmoeJight'id, dat llans Tuyn-
man opdraagt aan Hobert Jaspcr Groot-
veld, Burgemeester Vall 11all, lIKII
Prinses Bcatrix en ZKII Prins Claus.
ilierbij hedenkend dat Hollt'rt Jasper
Cnx)tveld min of lIJPer de geestelijke
vader is \'an alles, waar en wanneer ook.
dat happent, ZOII men kunnen zeggen
dat flans Tuynlllan één op drie schrijft.
Eventueel ook omgekeerd te interprete-
ren al naar gelang mentale opstelling en
het daarmt.c bij de lezer samenhangend
inzicht zomIer uitzicht of uitzicht zonder
inzicht.

Chaotische toestand

Al met al een sombere en chaotische
toestand die niet verholpen wordt door
t'en veelvuldig hanteren van het be'irip
(gezelschap) spcllct;e, evenmin door wt
hij herhalin~ noemen van namen van
bij voorbeeld rechters, provo's, ministers
e.a. die in - Full-Time Provo - ver-
meid staan. De benadering van de pro-
voprohl(>IlHltiekop een dergelijke manier
krij~t iets incidenteels. Vanuit de actua-
liteit stelt men feiten cn gebeurtenissen
aan de orde, ongenuanceerde geIijk- en
ongelijk uitspraken al of niet begeleid
door quasi diepzinnige beschouwingelI
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en intl'rprdatit,s volgen, t"r worden irre-
levante eonc!nsi('s getrokken, maatrege-
len genOlll('n.. waarna t'r weer inci-
d('nten plaatsvinden. Cirkel is ~esloten.
het vicieuze karakter ('rvan npnieuw on-
tlerstrt't'Pt.

Is daaraan te ontkomen? Zal het aan
de orde stellell van de pro\'oprohlema-
tiek altijd in L'en slaak-de-krL'et of ros-
maar-raak-sft'er hlijH'Il? In het kader
van dit - Ego-nlllllllwr - zal vermoede-
lijk wel hlijken dat dat niet noodzakelijk
is. Dat niet alleen omdat de provopro-
blematiek evenzeer een ouder(s)proble-
Illatiek hlijkt te zijn, Illaar vooral wan-
neer men het éi'n en and('r vanuit de
zelf- t'll situatie-alla!yse gaat henaderen.
\Vitte wijven, kippen, fit'tsen- en andere
geestn'rwante plannen blijken dan min-
d('r extreem te zijn dan men bij eerste
horen met'lll l(' mot't('n verOlHlerstellen.

Geforceerde titel
Of - Full:lïlllC Pro\"O - van Ilans

Tu)'nman ('cn hijdrage tol die gesugge-
r('enIe verheldering vormt, waag ik voor-
lopig to hetwijfelf'n. Los nog van de op
z'n z..1,chlst gezegd ietwat geforceerde
titel (wat nl. is eigenlijk L'ellamateur- of
semi-provo? Hehben heiden misschien
t'pn sigarenwinkeltje? De èén mét en de
all(\er zOI1(\('rmidde-Ilstalldsdiploma?), is

hd hoek van TUYlllllan te incidenteel.
Te veel geënt op dt~ rel zond('f meer, ft,
weinig ~edt het over de rf'lV('rwekkendt'
ge\'(wlt'ns van onhehagen.
liet eerste ged(,('lte \'an het boek, de

hoofdstukken {'{'n en twee. - ~Iensen
we zijn in de politiek - en - !"ull-Time
Provo -, is bijna niets dan t'en langge-
rekt krantchericht. eventueel ook zeer
wel te geiJrnikell als de t'nige ongcC('Il-
,~un'enle brodlllre ten hehoeve van het
vf('cmdelingenw'rket"T. liet laatste, vier-
de. hoofdstuk - Litkkcns openkrabben
- is eell poging tot zelf-analyse maal
hlijft in vrij\\'e1 Ït"tlere regel steken in
('en weinig uitzicht/inzicht biedend na-
vt'1stan'tl. Blijft over een gedt'elte uit
fuxlfdstuk {-{'l!waarin de schrijver in zijn
herinnering terrnggaat naar eell jeugd-
t'r\'arin~ op Celebes. Deze flashback is
gaaf. lwdt zt"1fs Ît'ts angstigs voorspel-
lellds kil aanzi('11 \'Ull de situatie waarin

Tuymnan zich daarvoor en in de rest
van zijn hoek hc\'indt. Ten slotte, hoofd-
stuk drie, - Uitzicht op de hemel -
(prov{)taries(~ gedichten) waaruit ik het
gt'tlicht citeer dat Tuynman opdraagt
aan mr. J. F. Ilartsniker:

- Sommige memCfl
l/oudcll nm elkaar. ollderen 'liet. -

Behalve dit gedicht hevat - Uitzicht
op de hemd - nog meer gedichten die
in hun I)('knoptheitl en duidelijke een-
voud op een indringende wijze de crisis
rond Tuynman en zijn geestverwanten
aange\'en. \V,lllll('Cr nwn zich realiseert
dat het hoofdstuk - Uitzicht op de
hemel in totaal ()n~cveer twintig
schaars bedrukte pagina's omvat lijkt het
lllissehien wat ovt'rlrokkell om zich
tlaarover (totale ()I\lvang ,van het hoek:
houdt'nl éénem'eertig pagina's) al te zeer
op te winden. Zó hevig zelfs dat er van
crisistoestand gesprokcn wordt, Toch is
dit minder overspannen m.i. dan men
uit ho\'ellStaande regels geneigd zou zijn
op te maken. - Uitzicht op de hemel -
nl. hevestigt eelJ gevoel van angst dat
de lezer hij meer dan {.én regel of
pagina uit - FlIlI.'Jïme Provo - be-
kruipt. De angst dat alles. iedt'rc vorm
van vt'rzd, po~illg tot vernit'uwing, etc ..
tt'\'crgt't'fs was. al w('('r \'{'r!t'tlt'H tijtl is

Functionele benadering

FIIII-Time Provo - is daardoor.
n)()r mij althans, et'n schokkend tt.ken
aan de want! geworden. Desondanks
heho(.ft daarolll - Full-Time Provo -
nipt alles van een grauw tt'stal1l('nt in
zich k dragcil. Integendeel. Bij ('t'lI



functionele henadering kan het hoek een
teken van leven zijn. ~faar dan alleen
wanneer functioneel inhoudt dat - FulJ~
Time Provo - een uitgangspunt kan zijn
V(X)f een twce~sprek waarbij slechts
éénrichtingsverkeer voorkomen kan wor-
den wanneer bepaalde vooroordelen nu
t'ens eindelijk wegvallen. '\1. a. w. geen
eindeloos gepraat I1wer o\'cr de uiterlijke
verschijnselen der provo's, en vooral ook
('cns een einde maken a.an de jeugd (of
leeftijds) discriminatie. Of men het nu
wél of niet eens is met de provo's, bf
hun plannen nu wél of niet zijn te
realiseren, L'en basis van gelijkheid in de
discussie lijkt mij een eerste vereiste.
Daarbij te blijven spreken van te jeug-
dig, te pubera..1.I, te onvolwassen ten
aanzien van provo's c.a., zebrt alles over
de startheid der bij voorbet'ld gezagsdra-
gers, maar niets wezL"Iuijks over de
i<1e('<.inen instelling der provo's.

Teneinde misverstanden te voorkomen
moge ik hierbij wel opmerken dat na-
tuurlijk niet alles van één kant behoeft
te komen. :Maar het is juist door het
genoemde uitgangspunt. de basis van
gelijkheid, dat gepeild kan worden of

HtHlS TII!fllml1l1 met zolllle1Jril (ljnks)

het onthreken van verantwoordelijkheid
en het weinig oog hebben voor de
realiteit bij de provo's wél 6f niet op een
vooroordeel hemst. Of dit te verwezen-
lijken is? Ja. Bij voorbeeld door de pro~
vo's de consequenties van hun daden te
doen zi;n. Ik denk hier o.a. aan de
situatie in Amsterdam die uiteindelijk zo
afschrikwekkend of verwarrend bleek te
worden dat er een commissie van wijze
mannen in het leven werd geroepen.
Een commissie helaas zonder provo's ...
\Vaardcrende en vooral van begrip ge-

tuigende woorden van burgemeester
Van Hall en minister Vrolijk over baar-
den respectievelijk lange haren zijn wel
a.:1.rdig.maar het blijven helaas woorden.
\Voorden die bovendien tot een wezen-
lijke communicatie, Hans Tuynman
schreeuwt daarom bij herhaling: in zijn
boek, geen enkele bijdrage vormen.

Belangrijker lijkt mij zich te realiseren
dat het ondergraven, door welke oorzaak
ook, van eigen oh zo oude nonnen. bij
zich zeU zowel als bij de provo's bepaald
geen nonnloosheid behoeft in te houden.
Dat cr wel een soort niemandsland ont-
staat met zeer weinig (vertrouwd) hou-
vast is zeker niet aangenaam, maar zich
dat bewust maken, zou kunnen beteke-
nen dat - Full-Time Provo -, evenals
trouwens de hoeken over hetzelfde on-
derwerp van ;\tulisch en \Volh'rs, in-
derdaad toch meer hegin dan einde,
mecr communicatie dan een wat ver-
eenzaamd navelstaren, zou galUl inhou-
den.

meK ZAAL

-Full-Time Provo - is een uitgave
can De Bezige Bij te Amsterdam.

15



Het zijn slechts momentopnamen, maar deze foto's
geven toch wel een juist beeld
van de ongeregeldheden. zoals deze
zich gedurende de
zomermaanden in Amsterdam hebben voorgedaan.
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