
ROEL VAN DUIJN
‘Diepvriesfiguur’

woe 7 november 

toegang : gratis 
aanvang :  20.00

zaal open :   19.30 
 De Groote Weiver

Industrieweg 1a  Wormerveer

ROSA nodigt u uit voor de lezing van  



Diepvriesfiguur
Sinds 1961 werd activist en politicus Roel van Duijn, ‘het brein’ achter 
de Provo- en Kabouterbeweging, decennialang geschaduwd door 
zes overheidsdiensten, waaronder de BVD, de Politieke Inlichtingen-
dienst en de Veiligheidsdienst van het Koninklijk Huis. Zij creëerden 
een omvangrijk dossier (PD106043) dat bij de AIVD in de kluis ligt. Na 
een lange juridische strijd kreeg Van Duijn een deel van zijn dossier in 
handen.
Van Duijn vertelt zijn levensverhaal aan de hand van door spionnen 
en infiltranten gemaakte verslagen, waarvan een selectie integraal is 
opgenomen in zijn boek ‘Diepvriesfiguur’. Dat een leger geheim agent-
en tientallen jaren Van Duijns veelal ludieke acties observeerde, zet 
vraagtekens bij de manier waarop de Nederlandse geheime dienst zijn 
prioriteiten stelt.

Over de auteur
Roel van Duijn (1943), activist en oud-politicus, stond aan de wieg van 
Ban de Bom!, Provo en de Kabouterbeweging. Sinds de jaren zeventig 
is hij zowel voorvechter van groene energie als biologisch-dynamische 
voeding. Hij was daarmee zijn tijd ver vooruit. Vanaf zijn zeventiende 
houdt de BVD hem nauwlettend in de gaten. In 1974 trad Van Duijn 
in Amsterdam aan als wethouder. Hij woont met zijn vrouw Marina in 
Amsterdam-Slotervaart.

Extra
Tijdens de lezing toont ROSA door de BVD vergaarde informatie uit de 
jaren ‘60 - ‘80 van de vorige eeuw. De Zaanstreek was immers met zijn 
vele rode activisten (onder wie Rob Stolk, met Roel van Duijn oprichter 
van de Provo-beweging) een interessant onderwerp voor de spionnen 
van de toenmalige binnenlandse inlichtingendienst. 

Roel van Duijn stelt het op prijs als bezoekers zijn boek hebben 
gelezen. Het biedt de mogelijkheid dieper op de materie in te gaan. 

Word lid van ROSA 
En werk mee aan eerlijke, groene en creatieve oplossingen voor de 
gemeente Zaanstad. Ga voor info naar www.rosa-zaanstad.nl.


