
 

Andere Tijden 
Provo en de jaren '60 
 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
Provo is een groep jonge mensen die in de 
jaren zestig van de vorige eeuw door 
middel van ludieke, geweldloze acties, 
mensen bewust probeert te maken van 
allerlei maatschappelijke problemen, 
zoals  milieuvervuiling, atoomwapens en 
woningnood. Provo maakte daarbij handig 
gebruik van de pers en krijgt veel 
aandacht in die tijd, ook internationaal. 
 
Vakgebied 
Geschiedenis 
 
Kernbegrippen 
Provo - consumptiemaatschappij - gezag - 
ludieke actie 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het 
examenprogramma geschiedenis, domein 
B Oriëntatiekennis. Tijdvak 10. 
Kenmerkend aspect: de toenemende 
westerse welvaart vanaf de jaren zestig 
van de twintigste eeuw… 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
'Andere Tijden in de klas'. Op de 
programmapagina op Schooltv.nl staan 
meer video's over de jaren zestig, 
bijvoorbeeld  Jong in de jaren zestig. 
 
Antwoorden 
1 woningnood, milieuvervuiling, 
consumptie-maatschappij, militarisme, 
atoomwapens, gezag, oorlog in Vietnam  2 
A 3a Witte fietsenplan b Alles bezit is 
diefstal c Provo is de eerste die iets wil 
doen aan milieuvervuiling 4a Zonder de 
aandacht van de pers komt hun actie niet 
in beeld b Acties krijgen een harder 
karakter alleen voor het plaatje 5 
Bewustzijn over leefbaarheid, milieu en 
duurzaamheid 6 Provo kan video's over 
acties dan zelf maken, beelden kunnen 
sneller viral gaan  
 
 

 

Kijkvragen 
 
1 Waartegen komt Provo in de jaren zestig 
van de vorige eeuw in opstand? Schrijf zes 
actiepunten op bij deze video. 
 
2 Met welke actie komt Provo ook 
internationaal in het nieuws? 
A Rookbommen bij het huwelijk van prinses 
Beatrix. 
B Een stille tocht tegen atoomwapens. 
C Een sit in tegen de woningnood. 
D Een nationale demonstratie tegen 
kernwapens 
 

 
3a Welke actie van provo zie je hier?  
b Wat heeft deze actie met de opvatting 
van Provo over bezit te maken? 
c Waarom is deze actie in de jaren zestig 
van de vorige eeuw zo bijzonder? 
 
4 Provo vindt een hechte band met de pers 
belangrijk.  
a Waarom is de pers belangrijk voor Provo? 
b Wat is de keerzijde van de relatie met de 
pers? 
 
5 Wat heeft Provo bereikt bij haar 
opheffing in 1967? 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Stel, Facebook, Twitter en Instagram al 
bestonden in de tijd van Provo. Hoe zouden 
social media Provo kunnen helpen? 
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http://schooltv.nl/video/andere-tijden-in-de-klas-provo-en-de-jaren-60/
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