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PROVO-CONCILIE IN BOHGHAREN

S a m e n v a t t i n g

Tijdens het op 12, 13 en 1*f november 1966 in Borgharen georganiseerde "provo-concilie", werden enige werkgroepen gevormd, die bepaalde acties moeten voorbereiden. Zo is het de bedoeling, dat een
NAVO-werkgroep plannen gaat maken om, i.v.m. de vestiging van AFCENT
in Limburg, demonstraties te organiseren en de orde te verstoren. Een
werkgroep inzake Vietnam is van plan een provo-vertegenwoordiger naar
Noord- en een naar Zuid-Vietnam te zenden.
Voorts zouden de provo's van plan zijn om een geruchtmakend
rapport over de Bilderbergconferentie samen te stellen en daarbij
speciale aandacht besteden aan - wat men noemt - de politieke activiteiten van Prins Bernhard.
Van Amsterdamse zijde werden tijdens het "concilie" enige zgn.
"witte geruchten" verspreid, o.m. over een "staatsgreep" in de hoofdstedelijke provo-gelederen. Deze verwarring zaaiende berichten maakten het voor buitenstaanders, inclusief de in groten getale aanwezige verslaggevers, moeilijk om schijn en werkelijkheid
onderscheiden.
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PROVO-CONCILIE IN BORGHAREN
Op 12, 15 en 1^ november 1966 werd in het Europa-huis, gevestigd in het kasteel van Borgharen (bij Maastricht), het eerste internationale provo-congres gehouden. De bijeenkomst, die plaatsvond onder de aanduiding "provo-concilie" en door een zestigtal jongeren werd
bijgewoond, bestond uit een openbaar en een besloten gedeelte. Pers en
televisie hadden veel belangstelling voor het gebeuren.

l'

Openbaar gedeelte
Het congres werd zaterdagmiddag om half vijf "geopend" met een
voetwassing op het kasteelplein. Direct daarna sprak de directeur van
het Europa-huis, Dr. H.J.G. v/altmans, een welkomstwoord. Alhoewel het
slechts een korte toespraak was, zag de Amsterdamse provo Anton Groenescheij - die op het congres de penningen bleek te beheren - kans
betrokkene herhaaldelijk te interrumperen. Het welkomstwoord eindigde
tenslotte in tumult. Een van de opmerkingen van Groenescheij, vermoedelijk als provocatie bedoeld, luidde: "De Koningin heeft driehonderd
gulden voor het concilie gegeven". Daarop hief Robert Jasper Grootveld,
een eveneens uit Amsterdam afkomstige provo - meer bekend als "antirook magiër" - een driewerf "lang leve de Koningin" aan.
Vervolgens gingen de aanwezigen naar een zaal op de tweede verdieping van het kasteel, waar de provo-ideeënman, Roei van Duyn, een
inleiding hield over "het witte gevaar". Volgens hem zouden de provocaties in de naaste toekomst worden gericht op het bewustmaken van de
verslaafde consument. Voorts zullen verzetsacties worden gevoerd tegen wat hij noemde "een planologische catastrofe, veroorzaakt door
i
auto's, luchtverontreiniging en overbevolking".
Ook diende het provotariaat zijns inziens

"provo-missionarissen"

naar de onderontwikkelde gebieden te zenden, om daar een vijfde colonne

te vormen voor de kolossale legers van het hongerend proleta-

riaat, die zullen volgen. Dit laatste als jbasis voor een "provo-mondo",
een wereldomvattende provo-beweging.

:

De lezing, die Robert Jasper Grootvep.d dalarna - volgens de agenda - zou houden over "het financiële wezen", de creatieve economie en
de zgn. klaasbank" ging niet door. Daarvooï- in de plaats kwam een
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- 3onder zijn leiding staande seance, waarbij de aanwezigen horen en zien
verging. Dit schreeuw-, gil- en klapconcert werd besloten met het op
de binnenplaats verbranden van twee witgeschilderde fietsen.
Op de tweede dag van het "concilie" werd allereerst een persconferentie gegeven. Daar werd o. a. medegedeeld, dat het provo-congres
die middag tussen half drie en half vijf achter gesloten deuren zou
vergaderen. Deze besloten zitting kwam kennelijk in de plaats van een
aangekondigde lezing over "Anarchism and creativism" van de Engelsman
Charles Rade li f f uit Londen, die het had laten afweten*
Pers en_televisie
De mededeling van de organisatoren, dat het geheim beraad taboe
zou zijn voor de aanwezige verslaggevers, wekte van die zijde nog al
wat reacties op. Dat was begrijpelijk als men bedenkt, dat een journalist ƒ 15 5 ~» een fotograaf ƒ 30,- en een filmoperateur ƒ 100,- als toegangsgeld voor het gehele congres had moeten betalen. Organisator drs,
Hans Eugène Marie. Mol merkte in dit verband op, dat het provotariaat
vroeger veel te danken had gehad aan de pers, maar dat deze thans alleen maar schade toebracht aan de image van het provotariaat.
De belangstelling van verslaggevers was groot. Reeds de eerste
dag arriveerden filmploegen van de Amerikaanse, Belgische, Franse, Nederlandse, Westduitse en Zweedse televisie. De buitenlanders maakten
over het algemeen geen bezwaar tegen de gevraagde entreeprijzen. Zo
werd bekend, dat de Duitsers voor het zgn. ;'Monitor"-programma (Westduitse televisie, eerste net) dat op 18 november ; j ,1. zou worden uitgezonden, ƒ 260,- betaalden, ï«el waren zij gepikeerd toen bleek dat Roei
van Duyn alleen voor ƒ 200,- extra bereid was om Duits te spreken.
Behalve de televisiemensen, waren verder te Irijke journalisten
van verschillende landelijke en provinciale jdagbladen naar Borgharen
gekomen. Op een bepaald moment waren er zelfjs evenveel reporters als
i

congresgangers aanwezig. Naar verluidt beliepen de toegangagelden in
totaal een bedrag- van ƒ 1000,- a ƒ 1500,-.
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Bekend werd, dat de ploeg van de Nederlandse Televisie Stichting
(NTS) weigerde de gevraagde ƒ 100,- te betalen» Daarop werd deze ploeg
door Anton'Groenescheij niet tot het congres toegelaten. Deze handelwijze wekte bij andere provo-prominenten ontstemming. Gesteld werd,
dat het onjuist was om ook de Nederlandse televisie te laten betalen,
aangezien deze organisatie tot nu toe veel propaganda voor de provo's
had gemaakt en dit - wellicht als gevolg van deze gang van zaken - voortaan niet meer zou doen. Een poging om de NTS-ploeg over te halen alsnog, maar dan gratis, het congres te verslaan liep op niets uit: de
NTS weigerde.
—•

B e slo ten gedee11 e
^Tijdens het intern beraad, dat op zondagmiddag werd gehouden,
werden enige werkgroepen gevormd, die tot taak kregen bepaalde acties
voor te bereiden. De voornaamste werkgroepen zijn die inzake de NAVO,
Vietnam en Spanje,
De NAVO-werkgroep moet plannen maken om rond de vestiging van
AFCENT in Limburg demonstraties te organiseren en de orde te verstoren.
Het zou in de bedoeling liggen een actie SOS ('Bhape op schavot") op
touw te zetten, met als hoogtepunt een of andere activiteit op 15
januari 1967 "in Maastricht, op welke dag "Amerikaanse troepen onder
een Duitse generaal zullen binnentrekken".
De Vietnamwerkgroep heeft het plan een afgevaardigde te zenden
naar Noord-Vietnam "en een naar Zuid-Vietnam; ditj in verband met het
:

l

'

feit, dat men in provo-kringen de voorlichting dj n ons land over de
strijd in Vietnam wantrouwt. Het zou in de bedoejling liggen om de
Amsterdamse provo Hans Tuynman naar Noord-Vietns m te sturen. Voor afvaardiging naar Zuid-Vietnam zal mogelijk eien Belgische geestverwant
(een revo) worden aangezocht.
Om het zenden van een dergelijke delegatie mogelijk te maken
willen de provo's contact opnemen (of zouden zij reeds contact hebben
gehad) met de communistisch-Chinese

vertegenwoordiging in Den Haag,
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- 5met de Amerikanen en met Praag, (vjat dit laatste betreft wordt vermoedelijk de vertegenwoordiging van het Zuidvietnamese Bevrijdingsfront
aldaar bedoeld*)
In verband met het bovenstaande moet allereerst aandacht geschonken worden aan de reis, welke de "full-time" provo Peter Bronkhorst uit
Amsterdam j in gezelschap van een soortgenoot Enrico Rijks, half oktober
1966 naar Praag maakte, om aldaar een lezing te houden over de provobeweging» Ook zij hier herinnerd aan de reis, die Irene Donner- van de
Weotering - echtgenote van de schaker Jan Hein Donner - in juli j.l.
naar Tsjecho-Slowakije maakte. Zij keerde op 7 augustus in Nederland
terug» Irene Donner is in provokringen geen onbekende* In juni van dit
jaar maakte zij, samen met het Amsterdamse raadslid Bernhard de Vries,
voor de provo's een reis naar geestverwanten in Engeland.
"Voorts ontvingen Bronkhorst en enkele andere provo's eind oktober
j.l. een uitnodiging om op 11 november een filmvoorstelling van de Chinese vertegenwoordiging in Den Haag bij te wonen. De provo's zouden aan
deze uitnodiging gevolg hebben gegeven. Overigens schijnen zij niet erg
enthousiast te zijn over het contact met de Chinezen. Het is dan ook
de vraag, of zij met deze "relatie" verder in zee zullen gaan.
Wat de Spaanse werkgroep betreft: op het provo-congres werd vernomen, dat men zijn acties tegen het regiem in Sijanje wil intensiveren.
Vermoedelijk houdt de werkgroep zich thans bezig met activiteiten rond de
arrestatie van vijf jonge Spaanse anarchisten, enige weken geleden.
Tijdens de besloten zitting werd voorts gesproken over de uitgifte van een internationaal orgaan. Of de provo's daartoe in staat zullen
i
zijn, is een hoofdstuk apart* Zij hebben immers al de grootste moeite
om het "Provo"-maandblad op tijd te laten verschijnen» Het septemberoktober nummer kwam pas op 18 november j»l.;Uit.
Ook zouden de provo's van plan zijn om een geruchtmakend rapport
over de Bilderbergconferentie, waarvan Priné Bernhard voorzitter is j
samen te stellen* In persberichten wordt in!dit verband gesproken
over het openbaar maken van de volledige tekst van "geheime stukken"
over - wat genoemd wordt - de politieke activiteiten van de Prins. (In
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- 6het Haagse provo-blad "Lynx" no. 2 dd. 27 oktober j.l., waarvan de oplage door de politie in beslag werd genomen, kwam reeds een artikel
voor over de Bilderberg-conferentie.)
Tenslotte zou besloten zijn om binnen niet al te lange tijd opnieuw een "concilie" te organiseren. Mogelijk zal daar de voorbereiding
ter hand worden genomen van een in een ander bericht aangekondigde
grote provo-bijeenkomst in het oude RAI-gebouw in Arasterdam, in het
voorjaar van 19&7»

?_•

P_eelnemers
Aan het provo-congres namen ca 60 jongeren deel. Ongeveer 13 van
hen kwamen uit Amsterdam - voorzover bekend allen provo's - 9 uit Maastricht en voorts kleinere aantallen uit Den Haag (3), Rotterdam

(3),

Sittard (3)» Leeuwarden (2), Eindhoven (1), Utrecht (1) en Groningen
(l). Voorts waren er enige buitenlanders, onder wie 10 Belgen, vermoedelijk twee Amerikanen en een Engelsman. Ook was er iemand uit Praag,
vermoedelijk een Nederlander, die daar (tijdelijk) verblijft.

—*

Witte geruchten
Tijdens het congres lanceerden de provo's enige zgn, witte geruchten. Het -belangrijkste daarvan was wel de mededeling over de "coup
d'état" van de zgn. Revolutionaire Terroristische Saad in Amsterdam.
Deze zou in de nacht van 12 op 13 november (dus tijdens het congres)
de pers en andere provo-bezittingen uit de zgn.-provokelder hebben weggehaald en overgebracht naar een adres in de hoofdstad, dat alleen aan
de terroristenraad bekend was. Niets bleek minder v/aar. Zelfs het bestaan van een dergelijke raad bleek een wit: gerujcht te zijn.

In hetzelfde "gerucht" werd gemeld, dat er een scheuring was ontstaan tussen de Amsterdamse straat- en salonprovo's. Wat dit onderdeel
van het onderhavige gerucht betreft, moet overig ens v;orden aangetekend,
dat er onder de provo's ongetwijfeld onderling rancunes bestaan. Voor

hen schijnt dat echter een normale zaak te zijn; zij liggen tenminste
regelmatig met elkaar overhoop.
:
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Voorts is bekend, dat de niet-Amsterdammers erg vreemd aankijken
tegen de provo's uit de hoofdstad, vooral tegen een figuur als Robert
Jasper Grootveld. Van een werkelijke samenwerking tussen beide groepen
zal dan ook, volgens insiders, niet spoedig sprake zijn.
Een gedeelte van het na afloop van het geheim beraad verstrekte
communiqué moet eigenlijk ook als een wit gerucht worden opgevat. Dit
aan de pers verstrekte bericht kan in elk geval worden gezien als de
opgeblazen neerslag van hetgeen tijdens de zitting aan de orde kwam.
Het is niet geheel duidelijk wat de provo's met de witte geruchten voor hebben. Zeker is, dat zij er verwarring mee willen zaaien en
de buitenwacht in het ongewisse willen laten omtrent datgene wat men
eigenlijk van plan is te ondernemen. Daarnaast zouden de geruchten
kunnen dienen om eigen inactiviteiten te maskeren. Ook zouden de provo's
bepaalde acties, die op touw worden gezet, maar in een later stadium
onuitvoerbaar blijken, de schijn van een "wit gerucht" kunnen geven om
hun gezicht te redden.

7 december

1966.

