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Context van de film 

 
De film Rebelse Stad vertelt het verhaal van een uitzonderlijke periode in de Nederlandse 
geschiedenis. “De jaren zestig hebben Nederland waarschijnlijk ingrijpender veranderd dan 
de Tweede Wereldoorlog”, zegt historicus Hans Righart. Na de oorlog ging het leven immers 
door, zoals dat er in de jaren dertig had uitgezien. In de jaren zestig stortte het vertrouwde 
beeld ineen. De onstuimige sixties brachten politiek radicalisme en sociale spanningen, 
ongehoorde opvattingen over seksualiteit, gezag en rock- en popmuziek als nieuwe lifestyle 
van een rebelse jongerencultuur. De protestgeneratie zorgde voor een hevig 
generatieconflict. Veel van wat we nu als vanzelfsprekend beschouwen begon in die jaren. 
 
In mei 2015 is het vijftig jaar geleden dat de Provobeweging Amsterdam heftig wakker 
schudde met hun 'lieve(r)evolutie'. Een klein en enthousiast groepje jonge mensen wist een 
spraakmakende beweging te genereren. Welke gevoelige snaar wisten ze te raken en hoe 
konden ze zoveel weerklank uitlokken? In Nederland werd met verbazing en ontzetting naar 
de toestanden in Amsterdam gekeken. Wat was er aan de hand in Amsterdam? De film laat 
zien dat de roerige jaren zestig in aanvang al in het midden van de jaren vijftig begonnen, 
toen in de naoorlogse welvaartsstaat de jeugdcultuur een stevige omslag begon te maken.  
Fenomenen als beatniks, marihuana, nozems, pleiners en dijkers, Fluxus-kunst, happenings, 
bebop, cool jazz, rock-‘n-roll, anarchisme, Ban de Bom, anti-atoombom en anti-Vietnam 
demonstraties, revolutie, de anti-rookmagiër, Provo, hippies en flowerpower, hebben 
Amsterdam en de sixties haar gezicht gegeven. De naoorlogse generatie wilde breken met 
de voorliggende periode en dat is op spectaculaire wijze gelukt. Het gezapige leven kwam tot 
een einde en de grote verandering werd een feit. 
 
Tot op de dag van vandaag heeft Amsterdam zijn speciale aantrekkingskracht behouden en 
profiteert de stad van haar imago als de stad waar een vrije geest waait en vrijwel alles kan. 
Hoe kon Provo in de korte periode van haar bestaan tussen 1965 en 1967 voor zoveel tumult 
zorgen? Provo was een katalysator voor de opkomst van allerlei stromingen en bewegingen 
die jarenlang de toon zouden zetten: studentenprotest, seksuele revolutie, homo- en 
vrouwenemancipatie, de milieubeweging, de vredesbeweging, de kraakbeweging. Ondanks 
het feit dat de omwentelingen in de jaren zestig alom erkend worden als ingrijpende 
gebeurtenissen die tot op de dag van vandaag hun sporen in het Nederlandse, sociale, 
culturele en politieke klimaat nagelaten hebben, is er nog nooit specifiek een documentaire 
gewijd aan de beweging die in de loop van de tijd is uitgegroeid tot het symbool van zijn tijd. 
De film Rebelse Stad vertelt dat verhaal vanuit het persoonlijk perspectief van de regisseur 
Willy Lindwer.  
 
 
 
 
 
 
 
 



“Deze periode heeft een ontwikkeling in gang gezet die tot op de dag van vandaag nagalmt 
en die in bredere zin en voor mijzelf, een revolutie genoemd mag worden. Deze 'zachte' 
revolutie trok meteen internationale belangstelling en heeft Amsterdam en Nederland een 
aparte plek op de kaart gegeven. De periode waar ik in de film over vertel, begint in 1955 
toen ikzelf de eerste nozems op de Nieuwendijk zag en eindigt in 1969 met de komst van 
John Lennon en Yoko Ono naar Amsterdam en de hippies op de Dam. Alles wat daarna kwam 
borduurt voort op de voedingsbodem die in de jaren zestig ontstond en waarin de 
protestbeweging Provo centraal staat.” 
 
“De gebeurtenissen, de spelers, hun ideeën en idealen, het ludieke en het anarchisme 
komen in de film aan bod. Dat is de keuze die ik gemaakt heb vanaf het moment dat ik het 
idee had om deze film te moeten maken. Belangrijk daarbij is dat ik dit verhaal zelf beleefd 
en meegemaakt heb. Ik ben in Amsterdam geboren en getogen en opgegroeid met nozems, 
pleiners en de dijkers, de anti-rookmagiër Robert Jasper Grootveld en met Provo. Het heeft 
mij gevormd. Het was de periode dat ik op de middelbare school zat, vlakbij het Leidseplein, 
en vervolgens op de Filmacademie in de binnenstad van Amsterdam.” 
 
“Door het herbeleven van deze bijzondere periode in de recente geschiedenis van Nederland 
en de lijnen naar het heden, breng ik in de film mijn eigen jeugd en mijn eigen revolutie weer 
tot leven. Net als vele tijdgenoten heeft die tijd mij gevormd. Ik was er deel van. Ik voel me 
een rebel van die tijd en ben dat altijd gebleven.” - Willy Lindwer 
 
 

Witte Provo fiets 
Foto Cor Jaring / Stadsarchief Amsterdam* 

 

  



Lange synopsis 

 
Rebelse Stad laat zien hoe een klein groepje jongeren in het Amsterdam van de jaren zestig 
met anarchistisch elan en ludieke acties de macht uit haar tent lokt, politie en burgemeester 
tot wanhoop drijft, de jeugd een eigen stem geeft en Nederland voorgoed verandert. De 
protestgeneratie zorgt voor een hevig generatieconflict. Provo wordt de spreekbuis van het 
verlangen naar verandering. Rebelse Stad vertrekt vanuit de jaren vijftig met beatniks, 
marihuana, nozems, pleiners en dijkers en happenings naar de revolutionaire jaren zestig. De 
film bevat uniek filmmateriaal uit die jaren en laat de periode herleven waarin naoorlogse 
jongeren vrijheid proeven en zich proberen los te maken van God en Gebod van de 
generaties voor hen. Provo bestond maar twee jaar, maar Nederland was voorgoed 
veranderd. Veel van wat we nu als vanzelfsprekend beschouwen begon in die jaren. 
 
In Rebelse Stad verhalen personen als Roel van Duijn, Saar Stolk, Luud Schimmelpennink, 
Hans Metz, Bernhard de Vries, Irene van de Weetering, maar ook Robert Jasper Grootveld 
(die tot leven komt in een nooit eerder vertoond meeslepend interview) Cor Jaring, 
fotografisch chroniqueur van die tijd, samen met smaakmakers van de jaren zestig, zoals 
Willem de Ridder, Phil Bloom, Simon Postuma en anderen over de creatieve, ludieke en 
inspirerende jaren zestig en de opkomst en ondergang van de Provobeweging. In combinatie 
met uniek archiefmateriaal vertellen ze hoe begin 1965 de anarchist Roel van Duijn samen 
met Rob Stolk de Provobeweging op poten zette en samen met de charismatische anti-
rookmagiër Robert Jasper Grootveld Provo vleugels gaf en Amsterdam tot magisch centrum 
van de Wereld maakten. Fotograaf Cor Jaring toont met trots zijn pershelm met rookgordijn 
en vertelt hoe Provo door zijn foto’s tot mythe werd verheven. Ondertussen rijdt Willem de 
Ridder met zijn Papieren Konstellatie door Amsterdam en wordt alles Fluxus-kunst. Oud-
provo’s beschrijven hun kat-en-muisspel met de politie en hoe ze hun acties tegen het 
huwelijk van prinses Beatrix en Claus voorbereidden. Met witte plannen, witte kleding en 
ludieke provocaties maakte Provo Amsterdam tot het Magisch Centrum. Uiteindelijk gaat 
Provo aan eigen succes en tegenstellingen ten onder. Bernhard de Vries gaat als eerste voor 
Provo de gemeenteraad in. Roel van Duijn wil dat Provo verder gaat, maar Rob Stolk en de 
anderen heffen Provo op.  
 
Seks voor het huwelijk, bloot op tv, nieuwe politiek, abstractie in de kunst, protest tegen 
Vietnam. Nederland is definitief de gezapigheid voorbij.  
 

 

 

 

 

 

 



Korte synopsis  

 
Rebelse Stad laat zien hoe een klein groepje jongeren in het Amsterdam van de jaren zestig 
met anarchistisch elan en ludieke acties de macht uit haar tent lokt, politie en burgemeester 
tot wanhoop drijft, de jeugd een eigen stem geeft en Nederland voorgoed verandert. De 
protestgeneratie zorgt voor een hevig generatieconflict. Provo wordt de spreekbuis van het 
verlangen naar verandering. Rebelse Stad vertrekt vanuit de jaren vijftig met beatniks, 
marihuana, nozems, pleiners en dijkers en happenings naar de revolutionaire jaren zestig. De 
film bevat uniek filmmateriaal uit die jaren en laat de periode herleven waarin naoorlogse 
jongeren vrijheid proeven en zich proberen los te maken van God en Gebod van de 
generaties voor hen. Provo bestond maar twee jaar, maar Nederland was voorgoed 
veranderd. Veel van wat we nu als vanzelfsprekend beschouwen begon in die jaren. 
 

   
   Robert Jasper Grootveld bij het Lieverdje                                          Rob Stolk weggesleept door de politie 

                                         Foto Cor Jaring / Stadsarchief Amsterdam*                                                    Foto Cor Jaring / Stadsarchief Amsterdam* 

 

 
Robert Jasper Grootveld 

Foto Cor Jaring / Stadsarchief Amsterdam* 



Hoofdpersonen 

 

Roel Van Duijn 
Ideoloog,  anarchist,  oprichter en inspirator van Provo 

Hij organiseerde in 1961 de eerste Ban de Bom-demonstratie in 
Den Haag en vervolgens in 1962 in Amsterdam. In 1965 richtte 
hij samen met Rob Stolk de Provobeweging op. Provo begon als 
een blaadje, dat vijftien maal uitkwam. Veel artikelen die in dat 
blad verschenen, waren door Roel bedacht en geschreven. Het 
brein achter de beweging. Door de aansluiting van Robert 
Jasper Grootveld bij Provo, kreeg de beweging op slag een breder en spectaculairder imago. 

     

Robert Jasper Grootveld 1932-2009 
Anti-rookmagiër, inspirator en straatfilosoof van Provo  

Als charismatisch levenskunstenaar werd hij bekend door zijn 
happenings bij het Lieverdje op het Spui in Amsterdam. 
Grootveld was een voorloper van de Provobeweging, waarbij 
hij zich later aansloot. Hij werd één van de meest invloedrijke 
leden van Provo. Zonder Robert Jasper had Provo nooit zo'n 
grote vlucht kunnen maken. Roel van Duijn werd door hem 
gekscherend 'Groen van Tuin' genoemd. 

 

Emanuel (Mike) Lorsch 
Beeldend kunstenaar 

Hij vertelt over de eenzame jaren 50 en begin jaren 60. Hij was 
een beatnik en een pleiner en vaak te vinden in Café Reijnders, 
Jazzcafé Lucky Star aan het Leidseplein en ook in The Cotton 
Club aan de Nieuwmarkt. Mike was goed bevriend met Robert 
Jasper Grootveld, waarmee hij veel optrok. Mike Lorsch was 
ook aanwezig bij de eerste happening in 1962 in Amsterdam, 
Open het Graf. 

 

Cor Jaring 1936- 2013 
Fotograaf 

Hij fotografeerde alle happenings en Provoactiviteiten tussen 
1964 en 1969. Zijn foto’s gingen de hele wereld over en 
maakten Provo wereldwijd bekend. Willy Lindwer maakte voor 
zijn overlijden in november 2013 een reeks interviews met 
hem in zijn fotostudio en filmde ook zijn laatste 
overzichtstentoonstelling, die door Roel van Duijn werd 
geopend.  
 

 



Rob Stolk 1946- 2001 
Activist, anarchist, medeoprichter van Provo, meesterdrukker  

In 1963 maakt hij kennis met hard politieoptreden. De harde klappen met de 
bullenpees zou zijn engagement duurzaam bevestigen. Hij verhuisde met zijn Saar 
naar Amsterdam en kwam boven Roel van Duijn te wonen, in het eerste 
Provohoofdkwartier. Stolk wist regelmatig op een ironische, speelse wijze de 
publieke opinie voor Provo te winnen. 'Niet lullen, maar doen', was zijn motto. Hij 
was een charismatische en mediagenieke persoonlijkheid. 

 

Saar Stolk 
Vrouw van Rob Stolk, Provo van het eerste uur  

Saar Stolk, de vrouw van Rob Stolk. Iedereen kent nog het 
iconische beeld van 6 oktober 1965 toen beiden op de witte 
fiets naar het stadhuis reden en in het huwelijk traden. Rob in 
wit spijkerpak en Saar voorop. Robert Jasper Grootveld 
‘zegende’ het stel vervolgens nog in. Saar vertelt het verhaal 
van Provo, Rob, en hoe de gebeurtenissen de verhoudingen 
tussen de verschillende hoofdrolspelers beïnvloedden. Ze was er vanaf het begin bij en heeft veel van 
dichtbij gezien en intensief beleefd. 

                                   

Willem de Ridder 
Fluxus-kunstenaar, verhalenverteller, oprichter, inspirator   

Willem de Ridder, stond aan de wieg van tal van nieuwe 
ontwikkelingen op het gebied van media, cultuur en kunst  in 
de jaren 60. Hij was nauw betrokken bij de oprichting van 
alternatieve jongerenclubs in Amsterdam als Paradiso, Fantasio 
en de Melkweg. Ook was hij de man achter de Sad Movies en 
de oprichter van Hitweek en Aloha. Hij is een Fluxus-
kunstenaar. Fluxus stelde zich onder meer ten doel om de 'burgerlijke truttigheid' van de 
samenleving te doorbreken. Samen met Phil Bloom bedacht hij hoe (Sad Movies, Hoepla). De Ridder 
behoort tot de belangrijkste ‘smaakmakers’ van de jaren 60. Hij is nog steeds actief op allerlei 
gebieden, zoals radiomaker en verhalen vertellen. 

 

Simon Posthuma 
Beeldend Kunstenaar, muzikant 

Hij deed in de eerste helft van de jaren 60 actief mee aan de 
taboedoorbrekende sien in Amsterdam. Hij organiseerde op 9 
januari 1965 de happening Stoned in the Streets in 
Williamsplace aan de Zeedijk. Daar boorde de semi-arts Bart 
Hughes het bekende 'geestverruimende gaatje 'in zijn 
voorhoofd. Later vertrok Posthuma samen met Marijke Koger 
naar Londen waar zij beiden voor de Beatles ontwerpen maakten en internationaal doorbraken. 

 
 
 



Aat Veldhoen 

Beeldend Kunstenaar 

Hij verkocht tijdens de happenings bij het Lieverdje zijn 
beroemde Rota-prints vanuit de bakfiets van zijn goede vriend 
Robert Jasper Grootveld. Zijn vrouwelijke naakten werden als 
erotische kunst en pornografie ervaren. Er werd zelfs een 
proces tegen hem aangespannen wegens het verspreiden van 
pornografische kunst. 

 

Wim de Weerdt 
Nozem,  undercover politieagent 

Een dijker en nozem, compleet met vetkuif en puntschoenen, 
hij reed op een Buikschuiver bromfiets en luisterde naar Elvis 
Presley en Little Richard. De Weerdt werd vervolgens in de 
jaren 60 politieagent en zou zich ontpoppen als infiltrant bij 
Provo, tot hij zich steeds meer met de ideeën van Provo en de 
Provo's ging identificeren. 

 

Phil Bloom 
Beeldend  Kunstenaar 

Phil Bloom, kunstenares. Ze speelde een taboedoorbrekende 
rol in de jaren 60. Ze was het eerste naakt op TV (Hoepla). Haar 
iconische naaktfoto bij het Lieverdje, afgebeeld in Hitweek, 
ging de hele wereld over. Ze trad op in de sad movie Hawaiian 
Lullaby van Willem de Ridder en Wim van der Linden, te zien op 
het beruchte experimentele filmfestival in Knokke in 1967. 
Daar ontmoette ze Yoko Ono. Willy Lindwer was daar ook en fotografeerde het hele 
geruchtmakende evenement. 

 

Luud Schimmelpennink 
Uitvinder, bedenker Witte Fietsenplan, Witkar, Provo van  het begin 

Ir. Luud Schimmelpennink is een ideeënman, de man van o.a. 
het Witte Fietsenplan, gebaseerd op een suggestie van Robert 
Jasper Grootveld. Schimmelpennink maakte rookbommen die 
tijdens het huwelijk van Beatrix en Claus de wereldpers 
haalden. Hij werd later Provoraadslid in de Amsterdamse 
Gemeenteraad. Hij is nog altijd actief en probeert zijn nooit in 
Amsterdam (maar wel elders) uitgevoerde plannen te realiseren, nu voor de Ouderenpartij 
Amsterdam (OPA). Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 haalde Luud het net niet.  
        

  



Hans Metz 
Provoactivist  

Hans Metz behoorde tot de kleine kerngroep van Provo. Hij 
werd er door Roel van Duijn bijgehaald. Hij is politiek actief 
sinds zijn 15e, een pacifist, anarchist en Provoactivist van het 
eerste uur. Hij was straatprovo en een intellectuele Provo 
tegelijk en werd regelmatig bij acties gearresteerd of wist 
wonderbaarlijk te ontsnappen. 

 

Irène van de Weetering 
Voorvechtster voor vrouwenemancipatie  

Irène van de Weetering sloot zich bij Provo aan om haar ideeën 
over vrouwenemancipatie onder de aandacht te brengen. Ze is 
bedenkster van het Witte Wijvenplan. Haar strijd voor abortus 
en gebruik van goede voorbehoedsmiddelen is inmiddels 
gemeengoed geworden. Vrouwen zijn veel onafhankelijker en 
zelfbewuster geworden in de loop der jaren. Ze was korte tijd 
raadslid voor Provo in Amsterdam. 

 

Bernhard de Vries  
Provoactivist sinds 1966 en 1e Provo raadslid  

Bernhard de Vries speelde een belangrijke rol bij het maken en 
werpen van rookbommen bij de gedenkwaardige huwelijks 
plechtigheid in 1966 van Beatrix van Lippe Biesterfeld en de 
Duitser Claus von Amsberg die lid was geweest van de 
Hitlerjugend. Hij woont teruggetrokken in de bergen boven 
Venetië. 
Op de nieuwjaarsreceptie van Burgemeester van Hall in 1967 wenst hij deze succes. Twee dagen 
later werd van Hall ontslagen. 

 

Auke Boersma  
Provoactivist en schrijver van het Witte kippen en Witte Huizenplan  

Auke Boersma beklimt samen met Peter Bronkhorst het Van 
Heutz-monument, symbool van de Nederlandse koloniale 
politiek, waarbij in Lombok en Atjeh duizenden inlanders 
werden afgeslacht. Ze zitten en zingen meer dan twee uur op 
het monument voordat de politie hen inrekent. Hij schreef o.a. 
het Witte Huizenplan, een oer document van de Nederlandse 
Kraakbeweging in 1966. 
  

 

  



Filmstills 

Alle filmstills kunt u downloaden via www.rebelsestad.nl 

 
Roel van Duijn in het oude Provohoofdkwartier in de Jordaan

 
Provo Fotograaf Cor Jaring met Magische Pershelm

 
Mike Lorsch, vriend Robert Jasper Grootveld 

file://stora/GedeeldeBestanden/GedeeldeDocumenten/DOC%20EYE%20FILM/PROJECTEN/REBELSE%20STAD/8.%20UITBRENG/PUBLICITEIT/PERS/PERSMAP/www.rebelsestad.nl


Biografie Willy Lindwer 

 
Willy Lindwer werd vlak na de bevrijding in 1946 in Amsterdam aan de Amstel geboren. Hij groeide 
op in een Joods gezin in het naoorlogse Amsterdam. Zijn ouders waren in 1930 vanuit Polen en de 
Oekraïne voor het antisemitisme naar Nederland gevlucht. Zij overleefden de oorlog door onder te 
duiken bij een boerenfamilie in de Achterhoek. Een groot deel van zijn familie werd tijdens de 
Holocaust vermoord. 
 
Na de middelbare school studeerde hij aan de Nederlandse Filmacademie in Amsterdam. Dat was 
tijdens de roerige jaren zestig die hij van nabij meemaakte in de stad. Hij beleefde de Provotijd 
intensief en was elke zaterdagavond met zijn vrienden te vinden bij het Lieverdje waar anti-
rookmagiër Robert Jasper Grootveld zijn happenings hield. 
 
Fotografie en film werden zijn passie. Hij specialiseerde zich in het maken van documentaire films. 
Zijn visie op het maken van documentaires is dat de verhalen zoveel mogelijk door de mensen zelf 
verteld moeten worden: “Dan kom je het dichtst bij wat er echt gebeurd is in de beleving van de 
mensen. Dat zal subjectief zijn, maar dat maakt documentaire zo spannend en persoonlijk”, stelt 
Lindwer. 
 
De laatste jaren woont Willy Lindwer met zijn vrouw Hanna in Jeruzalem. Ze hebben twee kinderen.  
 
 

CV Willy Lindwer 

 
Willy Lindwer (Amsterdam, 1946) verwierf internationale bekendheid als documentairemaker met 
De Laatste Zeven Maanden van Anne Frank. De film werd in 1988 in de VS bekroond met een 
Internationale Emmy Award. In eigen land kreeg hij een Gouden Kalf voor Kind in Twee Werelden, 
een film over Joodse oorlogspleegkinderen. Hij werd in 2010 geridderd tot Officier in de Orde van 
Oranje Nassau voor zijn gehele filmoeuvre.  
 
Zijn eerste grote film was een documentaire over de foute rol van de Nederlandse politie in 
bezettingstijd (1970). De film behandelde een voor die tijd uiterst gevoelig thema. In 1975 maakte hij 
de film Amsterdam 700 Years die in talloze landen vertoond werd. In de jaren 70 en 80 maakte hij 
een reeks documentaires in Afrika. Voor de NOS produceerde hij in 1979 ter gelegenheid van het 
Holland Festival de grote balletfilm Live-Life, 3 choreografen en een ballet. De film werd in de VS 
bekroond.  
De documentaire De Joden en hun Mokum werd door de NOS in 1985 t.g.v. het 350-jarige jubileum 
van de Joodse Gemeenschap uitgezonden. Tussen 1988 en heden maakte Lindwer 20 grote 
documentaires over de 2e Wereldoorlog en een serie films over Israël. Zijn productiemaatschappij 
AVA Productions in Amsterdam, richtte zich  
op documentaire series. 
 
Willy Lindwer publiceerde ook een aantal boeken gebaseerd op zijn films: De Laatste Zeven Maanden 
van Anne Frank, Kamp van Hoop en Wanhoop, Getuigenissen van Kamp Westerbork, Het Fatale 
Dilemma, de Joodse Raad van Amsterdam , 1941-1943.  

 
 

  



Filmografie Willy Lindwer (1970-2014) 

 
Nederlandse Politie in Bezettingstijd, Filmacademie, 1970 
Amsterdam 700 Jaar, RNTV/NOS, 1975 
Wat Hebben jullie met onze meisjes gedaan, KRO, 1977 
Live, Life Drie Choreografen en een ballet (Nationaal Ballet), NOS, 1979 
De Gebroken Keten, 1981 RNTV/TROS 
Ik kom uit de Mediene, NOS/JO1983 
Met Siegfried van Praag terug naar Joods Amsterdam, JO1984 
De Joden en Hun Mokum, NOS, 1985 
Marek Edelman, Laatste held van het Ghetto van Warschau, EO, 1987 
De Laatste Zeven Maanden van Anne Frank, BRT/TROS1988 
De Revolutie van het Geneesmiddel, 50 jaar penicilline TROS 1990 
Joodse Bruiloft in Bezettingstijd, TROS 1991 
Fantasie in de Ban van de Werkelijkheid RNTV/TROS, 1991 
De Wannsee Conferentie, EO 1992 
De Gebroken Cirkel, TROS 1992 
Terug naar mijn Shtetl Delatyn, TROS 1992 
Dagboek van de Laatste Helden, WDR/EO 1993 
De Kleine Dingen, TROS 1993 
Kind in Twee Werelden, Joodse Oorlogspleegkinderen, TROS 1993 
Teddy Kollek, Van Wenen naar Jeruzalem WDR/EO, 1994 
Simon Wiesenthal, Vrijheid is geen geschenk van de Hemel, WDR/TROS 1994 
Het Fatale Dilemma, De Joodse Raad van Amsterdam., TROS 1995 
Het Oorlogsweekjournaal, NCRV 1995 
Kinderen van de Oorlog, TROS 1995 
Jeruzalem Tussen Hemel en Aarde, EO 1995 
De Twintigste Eeuw in Beeld met Jeroen Krabbe, TROS/TELEAC 1996 
Stuart Eizenstat De man achter de nazi-goud rapporten TROS 1998 
De Terugkeer, 100 jaar Zionisme, 50 jaar Israël, EO 1998 
Yitzhak Rabin: Warrior-Peacemaker, Endemol/NCRV 1998 
Zij Deden hun Plicht, TROS 2000 
Miracle of Faith, 2000 jaar Christendom in het Heilige Land, EO 2000 
D’vekut, Chassidisme en Joodse Mystiek, EO 2000 
Noodkreet in Stilzwijgen, EO, 2001 
Empty Rooms, EO/Israël TV 2002 
De Tempelberg is van Mij, NCRV 1993 
Holland Vaarwel (Goodbye Holland), NCRV 2004 
Africa Goes Digital, VN 2006 
Mr. Israel, The Shimon Peres Story NOS/EO 2008 
Anna’s Stille Strijd JO, 2009 
Herinnering aan een vermoord kind, JO 2012 
Manja, een leven achter onzichtbare tralies, 2013 
Lonely but not Alone, the Story of Rabbi Nathan Lopes Cardozo, 2014 

 
 

 

 



Perstekst 

 
Rebelse Stad, een film van Willy Lindwer, 120 minuten.  
Producenten Frank van Reemst & Joost Verheij  –  Doc.Eye Film, Amsterdam 
www.rebelsestad.nl 
 
 

De aanleiding 
 
In 2015 is het 50 jaar geleden dat de protestbeweging Provo Amsterdam op stelten begon te zetten. 
Dat was voor filmmaker Willy Lindwer de aanleiding om Rebelse Stad te maken. Hij heeft daar 3 jaar 
aan gewerkt. Het heeft geleid tot talloze initiatieven, zoals tentoonstellingen en evenementen in het 
Stadsarchief, Huis Marseille, Amsterdam Museum, de Cult Club en EYE Filmmuseum. 
 
Burgemeester Eberhardt van der Laan opent op 2 februari in EYE het Provojaar dat aangeduid wordt 
met ‘jaar van Creatief en Eigenwijs’. Het is tevens de première van de twee uur durende bioscoopfilm 
Rebelse Stad. De film zal vanaf 5 februari in een flink aantal bioscopen in Nederland te zien zijn. Er 
komt ook een internationale versie van de film. Begin mei zal de VARA de film in twee delen 
uitzenden. 
 

 
De film 
 
Rebelse Stad vertelt het verhaal van de grote verandering in de Nederlandse samenleving. Met de 
komst van de beatgeneratie en de protestgeneratie ontstonden bewegingen die tot een 
onomkeerbaar proces hebben geleid in ons land. 
De film laat zien hoe een klein groepje jongeren in het Amsterdam van de jaren zestig met 
anarchistisch elan en ludieke acties de macht uit haar tent lokt, politie en burgemeester tot wanhoop 
drijft, de jeugd een eigen stem geeft en Nederland voorgoed verandert. De protestgeneratie zorgt 
voor een hevig generatieconflict. Provo wordt de spreekbuis van het verlangen naar verandering.  
Rebelse Stad vertrekt vanuit de jaren vijftig met beatniks, marihuana, nozems, pleiners en dijkers en 
happenings naar de revolutionaire jaren zestig. De film bevat uniek filmmateriaal uit die jaren en laat 
de periode herleven waarin naoorlogse jongeren vrijheid proeven en zich proberen los te maken van 
God en Gebod van de generaties voor hen. Provo bestond maar twee jaar, maar Nederland was 
voorgoed veranderd. Veel van wat we nu als vanzelfsprekend beschouwen begon in die jaren.  
 
De veelbelovende jonge Amsterdamse rockgroep The Silverfaces maakte de muziek voor de Rebelse 
Stad. 
 
Rebelse Stad is de eerste film die de Provobeweging op een dergelijke wijze van binnenuit belicht. 

 
 
Uniek Provo-archiefmateriaal 
 
De sixties in de Rebelse Stad komen tot leven door nog niet eerder vertoonde archiefbeelden van 
Amsterdam en de Provotijd. De makers hebben er naar gestreefd om niet de platgetreden paden te 
bewandelen en hebben besloten de overbekende archief beelden niet te gebruiken. Het is beeld-
researcher Gerard Nijssen gelukt om nieuw materiaal te vinden in buitenlandse archieven en uit 
talloze andere onbekende bronnen.  
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Willy Lindwer heeft de beschikking gekregen over een nooit eerder gebruikt interview uit 2001 met 
de anti-rookmagiër Robert Jasper Grootveld. Het indrukwekkende materiaal blijkt het laatste 
interview te zijn dat met Grootveld is gemaakt voor een film die er toen niet gekomen is. 
 
 

Fotoarchief Cor Jaring in het Stadsarchief Amsterdam 
 
Door een samenwerking met het Stadsarchief Amsterdam, konden de makers van Rebelse Stad 
beschikken over alle 70.000 negatieven van de Provofotograaf Cor Jaring. De film bevat nog niet 
eerder gepubliceerd fotomateriaal van Jaring. Het archief van Jaring werd na zijn overlijden in 
november 2013 overgebracht naar het Stadsarchief.  
Willy Lindwer maakte kort voor het overlijden van Jaring een groot interview met de Provofotograaf. 
In de kelders van Jarings studio werd zijn beroemde magische pershelm gevonden, die hij tijdens de 
happenings en de rellen in Amsterdam gebruikte. Jaring demonstreert de unieke helm in de film. 
 

 
De personages 
 
Vele van de nog in leven zijnde personen, die als iconen van het Magisch Centrum Amsterdam hun 
rol hebben gespeeld, zijn in de film Rebelse Stad samengebracht. Het is voor het eerst dat zo’n direct 
beeld van Provo en de sixties in Amsterdam in een film getoond wordt. 
 
Het is de makers gelukt om Provolijstrekker Bernhard de Vries, die in 1967 Nederland verlaten heeft 
en zich toen in Italië als acteur vestigde, voor de film weer naar Nederland te halen.  Hij is na zijn 
Provotijd vrijwel nooit meer in het openbaar verschenen. In de film is o.a. een aangrijpende scène te 
zien tussen de twee toenmalige tegenpolen Roel van Duijn en Bernhard de Vries. 
 

 
De regisseur 
 
Willy Lindwer (Amsterdam, 1946) verwierf internationale bekendheid als documentairemaker met 
zijn film De Laatste Zeven Maanden van Anne Frank , die in 1988 in de VS bekroond werd met een 
Internationale Emmy Award. In eigen land kreeg hij een Gouden Kalf voor Kind in Twee Werelden, 
een film over Joodse oorlogspleegkinderen. 
 

  
Cameraman en regisseur Willy Lindwer bij het Lieverdje  
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Productiebedrijf    Doc.Eye Film 
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Engelse titel     Rebellious City 
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Kleur / zwartwit     Kleur & zwart-wit 
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