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PROVO is e0n llLLllld.blad voor s.nJ.rchis-cen, 
provoos , be2ct niks l pL.;iners, sch;J,rens1ijpcrs, 
bnj e S~cL;ulten, 1 zuilGl1he il i[;8n , ïüagiërs ,pa
kifist~n,sjarlntans,filo30fGn,bncillen

drQgers, opperstcümcesters s h2,ppemwrs~ ve
getnriërs , syndikalisten,huslers,brand
stichters,Klazen,kleuterleiJsters en 
BVDers nQtuu~cljjk niet te vergeten. 

PROVO i1cef t j.ets tegen l;:apit.::-~lisme, lcom
munisme,fascisme ,buroJcratie ,milité'ciris
me ,snobisme,professionalisme ,dogmatisme 
en autoritQirisme. 

PROVO voelt; z ::och voo:c de keus gesté'ld: 
Despera~t verzet of l~dzame ondergang. 
PROVO roop!; op tot verzet w:.:,ar het t~!..l1. 

PROVO :ziet in dat het de uiteindelijke 
verliezer' z a l z:\jn, mD,D,r de k~ns deze 
iTIO-O-ts chap)ij O-ltems 110[; e8lli!eal hartgron
dig te provoceren wil he~ zich niet la
te 1'1 Ol1."l; ga2.n." 
i'IWVO beschol..l'vvt het nn~,rc~1isme Q. ls in-· 
s)ir2tiel)rOn voor het -v8r·z'8'::~'~prwvo wil 
het anarchisme vernieuwen en het onder 
de jeug d. brengen. 

H-;'OVO leost los 75 cen't;. 
- . 1 3 ;)Drovo'-,-,tl'"S:IPROVO geeft el~e illB.2nd + à~ ~L 

uit, pamfletten over een-c..Jctueel onder
werp. De gecensureerde Provolmtie nr.3 
vindt u ingesloten. Provokatie 1 ~ 2 
kunnen no::; wordel1 nabesteld (postzegel 
van 18 cent ins luiten). 
Jai:èr8.bonnemen-c met ~:.lle provolenties J12, 
Z02:'lcl.el.: provol~atie~. :N,-. 
Voort s heeft PIl.OVO ee~l verschri lclcelbjke 

behoefte a nn vrj~illige bijdra~en (bv.gel 


AQn dit nummer werkten mee: 

roeI van duyn 
martijn anauar 
r):df stoop o 
hans l;:orto d eg 
hans jiletz 
rob stolI;: 
j an-huib l)L,ns 
frank nieuwenhuis. 

Het volgende nummer van PHOiJO zal grote 
deels gew~~ zijn aan de markies Ge Saae, 
komende num;l1ers oa. aan Dada, het anar
chisme,de Jorda~n-opstand8n. 

.. 
Waarom heet i'HOVG hèJl0? Dijll ,-o.c, leG",.:.' 


tief of posi-C:Lp.r'! Wè,tü,:' nllZ8 Drrm? 

rce zjjn onze ina.nieren? 


PHOYO==Pi:W fl0, omdat het provo-ged.rag in 

deze rnaatSC~lappjj voor ons nog het enig 

a.?-nvaa,l'dbare is. De maa tschappelijk~ 


ladder beklir.1ïnen en een 1 Dositie f be
klederibetekent meewerken ~an de a.s. 

nuclea ire ondergang, kapi t êclisme en mi., 

litairisme. Ko11aborati e met de Autori 

teiten en hun listig zoethÇluder'c je; de 

lcortz·' 1 . ' t ".• . 1cn~lge v. noem ons anti-profes
sionalisten. . 

VNj kunnen ons geen 'job! (zoals popu

laire Gari~rej agers 'dat noemen) voor
"te 11 .'lo! ' 'J. .L.L, n 
o en,~le n1e0 ~o~ ooel heeI~• de nood
toestanden wae,rin wjj leven te prolon-, . 

geren, De a rbeider produceert de min-· 

~erv:va~r'~ige ~ust-obje\tenwaar de kapi
~8.11S l aesonclctnlcs Sjjl~ m8ervre.arde ui t, 

slaat, de ambt8naar a.d.ministreert de " 

s~achtoffers (ler burokra'tie, de uitvin-.. 

d1ng,~n vante?llll ici en geleerden wor.de.l1 

ogsnbli\:;;:elijk misb:t'u~di:t voor militaire 

c; oeleindelJ.< 

De a-sociale ' )y " t 
, " 1, 'ovo lS ne en;i.ge licht-
p~nt. Z~n optreden is een spaak in he~ i 
w1sl der fvooruitgang',Jie zo hard ~ 
voo~tiit davert dat z~ de bom onder de 

rails,vla~)lj,niei ziet. 
 I 

I 
Wij'etan o.'a"' ., '1 ,
'-u IV c. Lo ue nOUQll1g yen de nrovo 


z 1 ," 1 ,.,. i " 


~~s H1J-eol1e:l1 ~-::~ :1-ozemsoort lcenn:ei ui 'i:; 

h~~ prOe.L3Cnr'l:C~ van dr. Buikhuizen,nclP 

n1et volmaakt is. };uj.l+huizen zegt: Het 0 


)rOVOcisille is goen ui tinG van verzet 
te (,-,:'n, hOT' 

G, b ~c lU1Qlge maat3chappij1provo's 
v1nc1en hun baan nie;; onb' 1 .~ nryrl'J')c DI' 

• • . . - '0.../....0.. 6 ... !....,..1. avo ..... 11
C1sme 18 VOOl" hefl ee'} vril' , r'"l'd"becote" nr" , . . - .... u I.: v J..(. 0~ -i:.) Glng fl 

• ~~ ~ro}ageren het ;~ovocisme als h~t 
v "' rzet -·'e ·' >-1. ' • ,~~ ~G~ ' uez e maa~scbappij ,wij hopen 

ua. v d.s provo gaa.t inzien d" t Z1';,.., '0a" 


• 1 .' . • C" ,jJ.1 all 
·11e·:'1 d'J::;:CclrJeert tot een ra.c1Grtj " i 1} de 
t~i(lboi l d :;.~ (loze maatschanpjj is:wij" pl~i
tt,on voor }:ull tij]je-DrovO~'l's"le "\"" . 'I ... v 11 • JvlJ VVl _1 

len een 1)Gte~cenisontwikkeling oevorderen 

v~n:provo . = ~rovocGrend nozempje tot; . 

p-LOVO = staa1;SP'8Vaarljjlç 2'1arc'].-'",J . . 

Va '1"-;'1 - """h ." ~ - t..l 1 _!.. o.J t.. " ": 

nQu.d~, OUQ~ ue ~rovc ryic~ ~l'e~ _ 


~l'· J •• .., • -I.. Lr onver- ".~.L.L.t. 

lÜens celJ]1c be z 1:;'; met het provoceren va 
de ?o~itie:reltrdppen op ~e Dam,rotjesn 

in orlJvenoussen leggen rlor~en 'noet } '. r. . '. , .. UV"," b I llJ,_l: POlltle d.S oeiori.lste vjjilnd gaan be~ 
nanctelen,het nalpis ()l) Q'e TI -, . 

• :\' • "._ J.. .... _-/0. ~ ... aln oes"l;ormen
eD (::.lndelJj:,è eS.i-1S boumen l' '" rlp 'b~' T 
, H . -L-le ;ren."u_~ 

,Ju::; va.r:t het 2f10011-,r V'lJ r1 --"~VD 1
y\;. ~ . 1_ '-' 11 o .-J. '- " . c....... ,~, ;: :.....u eggen 
C! 

,aLh ~', ~ een zo],], de Jonge lanterfant'ende 
811 ·'):è'O'Tor> o reYJ,J", --'3. • 

• . - > _ . -lv 'dCssa's op strac1t , z:ijn 

1. 
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nog in beweging te brengen. Zij zijn vat 
baar voor het v8 rzet~niet de zg. werke 
d~ klasse,die met handen en voeten ge 
bonden is aan dit maatschappel~{ sys
teem. De provo's zijn de laatste revolu 
t.:ionaire klasse in Nederland ( en t,.t 
die provo t S relrenen wij nuool~ beatniks 
pleiners,magiërs). 

W:ij·staan negatief tegenover kapita11sm 
bnrokratie, militairisme en de onver;aij
delijke militair/politieke kollaps (WO 
lIl). Wij staan positief tegenover ver
zet,vrijheid en kreativiteit. IJlaw.: wij 

staan negat.ief tegenover h8 .t pOSitieve,. 
p OSitief tegenover het negatieve. Van
daar dat wij de haat liefhebben en de 
liefde ha.ten. Onze nOrlTl is slechts: r 
laat ieder de strijd tegen de buitenwe
reld in naam van ziji."l eigen bestaan tot 
het uiterste voeren. 

Wjj kunnen de massa niet overtuigen,we 
willen het nauweljjks. Hoe iemanèi oole 
die apathiese, afhD,nlcelijlce , geest loze 
troep kakkerlakken,torren en lievehee 
beestjes enig vertrouwen :~all Ejt(~llen 

is onbegrijpelij::: • Maar goed, wijlen onze 
kamaraden Domela Niewrenhuis, De Li(;t 
e ,a. hebben het ge ~)robeerd, hun nabe
staandenproberen het nog ,het is niet 
gelukt,het lukt niet en ons zal het 
niet lukken. We maken van de nood een 
deugd donr die masse:. nu ';;e :)rovoceren. 
Qnze manieren 'zullen niet .::;Gtuigend, i
dealisties of profeties,maar provoce
rend z:ijn. Wij zijn doordronGen· van de 
uiteindelijke zinloosheiJ v a n onze dad 
'lve geloven graag r.~at nocll j"oh1180n 
noch KfEdgynnaar ons zullen luis 1;8ren 
en :l uist (:aëi.roül zi}.'î wij vrij in wat vlij 
doen. We zien in d~t een demonstratie 
geen uiteindelj~~e ~in heeft;juist 
om gaat het erom van (üe ele :

demonstrat 
ook subje 

<1ons-cratie 
zelf alles te maken wat er van te 
valt, anders iEllJlerS zou die 
niet alleen objektief maar 
tief,niet alleen abs oluut maar ook 
relatief zinloos zijn. Wjj durven te 
zeggen: demonstreer om te demons~re 
provfceer om te provoceren! verzet om 
het verzetl . . 

Zokomi; het dat de provo ,.üe de vrij
heid neemt alle autoriteiten te ver
werpen, ook die van de absolute zin van 
~ns handelen, de volmaalcte all'ti-Vopo is 

Hebben wjj genoeg van Juliana 8n' Bèrn
hard,Beatrix en Claus? Is de politie 
inderdaad onze beste lcaii!araad? Z:i.jn 
wij rood, zjjn wij zwart? 

Natuurlijk hebbÈm we genoeg van J 2:. B , 
B &, C; we zijn de enigen niet . Het bij
2. 

zondere van 0ns ib dat we 00k genoeg 
hebiJen van elke monarchie,van elke 
republiok,van we llc8 staatsvorm dan 
0ok,van elke re gerins 8n elke auto
riteit. Wie had elat ~edacht : we zijn 
anarchisten. 
Nu spreekt h0t ook vanzelf dat de po
litie onze beste kamaraad is. De poli
tieman is de meest Llpopulaire verte
gemvoordiger Vé',n het staatsgezag. 
Hoe meer er zijn, hoe brutaler en fas~ 
cistieser hij o) tre8dt, hoe beter het 
ons is. De politie provoceert,net als 
Yvij, de massa. I-lij van clc; ene l:ant, wij 
van cl8 and8re. Hij zorGt ervoor dat 
}üj wrevel verweLt onder de mensen 
over zjjn optred(m en dus over het ge
zag,wij trachten die wrevel aan te wak
lc8ren tot verzot. Uitgesproken gunstig 
is daa rbjj, dclt éLj politie zich onmid
dellijk uit zijn tent laat lokken als 
we dat dienstig achten. We hoeven maar 
even op straat t8 gaan zitten ( de 
Bom is o8*,-llanc1i[S on dankbe::.ar domon
stratie-obj(;)kt), even een paar bloemen 
bij een ül0nUfJ1Gnt te leggen ~f loeiende 
sirenes kondigen de tOBst van ove~
valwagens mot hun grimrJige bOl"iJ.c:.nning 
al aan. Voor de ogen van een groot 
pui)liok ranselt hij dan op vre8dzame 
demonstranten in. Kunnen wij ons beter 
lcama.raad donken? 

Rooie kerels,met eon neiging tot 
, zwarte magie, zo Iran je de anarchisten 
hot bost typeren. Geen '.-,onder dus, 
dat <lc anarc}üstiose 1~13uren rood en 
zwart zijn. Lot een rode toekomst voor 
'"'Gen halen '.Iij Beëlzebub binnen om het 
Hier en Nu te vorandJren. De verande
rill2; is in Gers :;e instantie afbrekend, 
u.us Kwaad. Dat Y'!O op die l,~anier een 
destruldiovc indru~[ 111aken, we schamen 
ons e r ni~t voor. Als de g oede God d6
ze maats chappjj sc~liop,doen wij er [Soed 
aan ons j,1e t de Duivel t e a lliëren. 

Dnaroill geloven wij ook niet ~n de vol
ledige goweldloosheid als strijdmiddel. 
Alleen door het Goede naar het Goede 
strovol1.,doon alsof h8t Kwaad niet in 
alles en ovor,:.l <)8s taa t l is ons te 
rec~tlijnig 6n kortzichtig Gcd~cht. 

. BovonCien hoeft hot gow81dloos v~rzet 
in ~':;uropa (to~sen d.) atoombom) nauwe
lijks effekt gesorteord omdat deze me
'coJe te veol afhan;~:;lijk is van massale 
deelname en. 80n gun.st ige ).ub lielce o~i-: 
nie. Was voor Gandhi het ge1.veldloos 
verzet zeer ,,;oschikt omdat hij do massa 
achter zic~ h~d,voor ons is het slechts 
incidentJol g03 c h ikt omdat w~ die mas
sa niet achter ons hobben"en ook 
nooit zullen krijge n. 

J. 
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I 

I 

Zijn 'dij revolutionairen? Zijn 'ijjj dG 
Dom'ver,'3 val: aJu n:i. :.:uvl'': mClatsc::l&1J)ij? 
Gelov8n in dj " narehie? 

~ , .
~onQan ~e.~a~r r8volu~ionair8n ~ijn. 

fuaar we Zlsn 80rdcr Ja ~on in h~t 
westan o~komen dan in Ne dJrland revo
lutie ~oillan. Woonden ~e bv. in Spanj~ 
of dj Dominicaanse Rcnujl:i.e~ dan wa
ren we het ZOD(:, ,: :r- t \;:/ t j:fol. Nu :~unnGn 

':Te niet veel anl ~ .T ,3 zj4n dan o ')stande
linc;:.;n,;l18.a r o o l~ al ~~ o :~s c .. m', c lj.n:; beuk 
j ~ hior je ko p stuk op do grani~tGn 
muur v.J.n l)Ur3;(;rl i jlce bch::mdenheiè.. 
Het onigc.:at ons ov:;r~)lj.jf t is de 
provolca.ti a . 

)olitie,het leger,hat hele staats
apl)~IJr(?~ a'L: '{OGf'< D 8 cll,'00iders nC~{.::1ê:n ilUll 

eigen fabrie~6n in beheer,het pro
(lulccieappara:..\t kOint in l1;:;,nden van 
het volk en Ge illacht wordt gedecen
~êr8.1isG;..;rt.~~~· Zo ging ~13t i.î 8811 clG.~l 

vaD Spanja voordat Franco het land 
vGrov;:;rdo', zo was het in do Oekraine 
voordé~Jt 'cl::; lccin1Ell1..nistoD Ol""' do anar
chist0n v0rdr2v~n. 

In een anarc~ie is do Gcns tanminstc 
E1aél:~: :~3c·~ 1a.))Glljlc vi')jj,llij }10Gft· ·::)1.... de 
optimale voorwaarden tot menselijke 
vrijl-i\ tG. en. l':l""'cati""vit.;j .-t ~ VVij g elo\Ten 
in do anarchie en wij houden hom u 
va OT als onsaltorna tiof 9 dat inspi
raart tot ons laatst0 en eerste: ~oel: 
"'"f:Jrze-c • 

roeI van duyn 
(en iodere provo 
dit gcschrovcn ko
hebbon) 

die 
n 

.;~ 

I:
1'.. 1) ~ " ". >. ' 

Deze p~OvocGT~ndo leus wordt door 
Don:;, k e élnL".rc:üscen op de muren van 
de synodale stad gO~llkt . T6gon de 
ene Cl aus) dj, ·') als pronlc:;nc\c piek op 
de kerstboom Cer staats-hi~r~rchie 
n" ."3 ." 1 -,':t '. .. t ' ,.1_ 1t~ vLJ c "c"" , 8L V;JOTG' en -ce:3>::Yl l10t gece~n-· 


t ral iSG ·: r'de e e J.1218 j_ {ls --I(O ~: li111cr=:.il~ der 

Noderlanden. " 

W~ be8chou~en do Cl au s -~ffaire als 

e e n p r~chti~e G81 2Genh8i~ om te agi

t e r en t8~an ~Q mon~rchie,die dateert 

uit eo n t~J waarin ~en Beloofd~ dat 

de n.1o rlar·c:h (.1001'" Go el. ::;;8YSOOY11jj;c orfe .... 

li: !~~ .J,c,.nges; :.;l c1 :'.s als S;ijn ~Jlaatsver


vi3.nger 0 :' aarde. D8 Claus-êJ.ffaire is 

ook e en ~olegenheid om in verzet te 

komen tesen de Autoriteiten in het 

:;"_ i:~c.. n'o "'c>'~ ' !Guplp'eneo.~ J. V n ~ " " '~ J..'.vç;.L '1 r '" 0 rêl11Je-c;ezag 

e~rn~aal valt kan er een kreatieve pc

rlodeaanbreken,die menige Autorit~it 

zic.h heugen :6al. 

Niet a11e(: '1. ,-,e fUl'ü:tte ,maar ook de 

persoon van von Amsberg is ons anii 

pa ticL o Zjjn voLnaa.ld; :taé3cistiese OP

voedinc tezamen met zitl funktie va~

Zoals onze krachten ontooroikond 
di~)loi'ilac:t v cm :',8 ','/ .-Dui tse Autori

zjjn om t3 iun,:,.;. :ren als slopers van teiten heb be n hem g~~aakt tot een
de oudc ma:.ik:cha~Jpij, kunn8nw oo ~c ldourloo s en on:; ersoonlijlc produkt
goeD iJOtl\VCrS V ·:ln. c;~n nieil"vl 3 zjjn" van fascisme en autoritairisme. Ver-
D:::. t zou 8Qn happoning Gü eon L:reatie 

o d " ",8 ,en en nedel1 Véln Claus staan ons 
zijn~ t es en. Dat hjj;/m&élr,l vet :,:: la!Te adel 
4. 
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