
Als anarchist stem ik

zeker op Provo.ln de
gemeenteraad zullen zij
de autoriteiten contro
leren en ieder&en op de
hoogte houden wat er met
A'dam gebeurt.Reoht voor
allen,woningen voor allen.
Leve Provoos Witte Wo- I

ningenplan •••het paleis
moet niet leeg staan,maar
gebruikt worden als stad
huis.Weg met de nazaten
van koning Gorilla.

De'provoos verzetten
zich principieel en
positief tegen de Auto
riteiten.Hun Witte Fie
tsenplan is de oplossing
voor de verkeersohaos in

de stad,d.w.z. het Cen
trum sluiten voor parti
culiere autoos en daar

voor in de plaats open
baar vervoer:gemeentelij
ke Witte Fietsen, gratis
trams en elektrotaxies.

het Be -e·
Provo heeft een heel

nieuwe opvatting over
A'dam;het moet de eerste
speelstad ter wereid
worden,waa~ geen happe-
ling verboden is ei:ieder
v~ij is te zeggen wat hij
wil. Ugge,ugge,ik ben blij
dat provoos Witte Schoor
stenenplan een einde aan
de luchtverontreiniging

zal maken. De p~ovoos zijn
tegen Mobil Oil,d~e onze
lucht verpesten zal.

\WIarOm stemmen lastige AmsterdarmJel's PRO\O 1.

omdat .PROVO posltieve plannen biedt
A .

waarom stemmen ook. AUTORITEITEN PROVO ~?

VAN
HEUTSZ

De provoos hebben gelijk,
"Van Hall moet met vakantie'

Het is t,egek mij maar te
latenbegaan, demonstraties
verbiedend, de politie onge
stoord te laten ranselen,
arresteren en fouilleren.

il een Wit Wijf met mij op
vakantie? Ik vrees van niet,
die witte wijven zijn zo
goed voorgelioht op speoial
provooonsultatj~~~-~~ ·-n_

rouwen en Ili•••.;.,-,u
zijnze ook zo wit.

Met hun Witte Kippenplan

zijn de provoos mijn
beste kameraden. De

blauwe diktatuur moet op
houden. De agent moet 80
oiaal werker worden i~T.
.en rammende ameris. De
politie moet BQ snel .Q
gel1jk door de gemeente
raad gekoatreleerd worden
en ontwapent, ••~rdat er
doden vallen. &oala vaB

.. Mijn mannen
-::~orm.

Vorige keer heb ik op
Koekoek gestemd, maar nu
ga ik Provo stemmen.lk
maet nadig weg als toon
beeld Tan het nederlands
militairisme en koloniale

strijd. In deze militai
ristische tijd,die de h.e o
mensheid bedreigt wil ik
niet de trotse generaal
speIen. Haal me a.u.b.
weg provoos.Voorwaarts,
mara,geef geen 8 maar l&
op 1 juni , atem PROVO I,



Niemand kan het verklaren. Iedereen verwondert zich en het enige wat men zeggen
kan is dat het een Teken des Tijds iso Een Teken dataankondigt dat er iets te
Gebeuren staat: de ondergang der mensheid door een atoomoorlog? De komst van het
cyberneties paradijs New Babyion? Of het afglijden naar een pantodiktatoriale
Brave New World?
Ja, wij weten slechts dat ~et een van die zeldzame fenomenen in de geschiedenis
is als de prediking van Socrates, de uitvinding van de boekdrukkunst, de komeet
van Hailey, de manifestaties van Dada. Zo ongrijpbaar, zo ondefinieerbaar en
mysterieus is nu PROVO.

Het wonderlijkste van dit wonder i8 dat men er op 1 juni a.s.· op kan stemmen en
dat het gevolg zal zijn dat dit wonder zich, als ware het een Partij,- zal vesti
gen in de gemeenteraad van Amsterdam zodat deze raad zich op een kostelijke pri
meur zal kunnen beroemen. Vanuit de gemeenteraad zal het wonder zijn zegeningen
over de gehele stad zenden. Als bij toverslag kan er een Nieuw en Wit Amsterdam
ontstaan, want de zegeningen van het wonder zullen de volgende zijn:

1. Het Witte Fietsenplan zal een einde maken aan de verkeerschaos in
Amster~am. De binnenstad moet voor pa!'tioulier autoverkeer gesloten
worden en er voor in de plaats moet een grootscheeps Openbaar Ver
voer ko~en, bestaande uit gemeentelijke Witte Fietsen (die van ieder-?

een zijn), gratis Trams, elektrotaxi 's. '.

2. Het Witte Schoorstenenplan zal de luchtverontreiniging tegen gaan,
door van de industrie te eisen dat zij a) vuilverbranders in huri .
schoorstenen aanbrengen en b) geen stoffen in onze frisse lucht lozen
die zwaveldioxyde bevatten. De vestiging van Mobil Oil in Amsterdam
kan niet doorgaan~

3. Het Witte Kippenplan zal onze politieagent maken van een knuppelende
smeris tot een sociaal werker, door hem te ontwapenen en het politie
korps van Amsterdam verantwoording schuldig te laten zijn aan de
Amsterdamse gemeenteraad.

4. Het Witte Wonin~enplan bevat het ingebruiknemen van leegstaande panden.
zoals het Paleis op de Dam en voor sloop gereedstaande woningen door
~esp. de gemeenteraad en studenten.

5. Het Witte Wijvenplan zal 'een begin maken aan de noodzakelijke voor
lichting aan vrouwen en meisjes over de te gebruiken voorbehoedsmid
delen. Spec~ale consultatieburo's zullen geopend worden.

6. Het monument van generaal van Heutsz dient te verdwijnen.
7. De ontvolking van het stadscentrum moet stopgezet worden.
8. Het Centrum van de stad kan, als de autoterreur er opgehouden is, als

Ludiek Centrum fungeren. Happenings zijn er geoorloofd; Amsterdam is
speelstad geworden. ,

9~ Burgemeester van Hall, die o.a. verantwoordelijk is v60r het waanzin
nige politieoptreden van de laatste tijd, dient af te treden.

10. De gemeenteraad moet wekelijks een gemeentekrant uitgeven, waaria zij
de Amsterdämmers van zijn werkzaamheden op de hoogte houdt en hen iil
de problemenvan Amsterdam betrekt.

De toekomstige Provo-raadsleden zullen het verder als hun taak zien de afstaad tus
sen de gemeenteraad en deAmsterdammers zo klein mogelijk te mkken. Geheime rappor
ten die van de kant van de overheid gemaakt zullen worden en die in onze haaden
vallen zullen door ons onverbiddellijk in de openbaarheid worden gebracht. Amster
dam voor de Amsterdammerst Zo zullen de provoos er ook naar streven dat Amsterdam
een,zo zelfstandig mogelijke positie tegenover het Rijk gaat innemen.

De provo-raadsleden zullen nooit tot de kleine kliek van machtshebbers en baantjes
gasten behoren, want zij zullen nooit langer dan een half jaar zitting heDDea. Daa.•.' ~..
zullen zij worden afgelost door nieuwe provoos, met frisse ideeen.

Zullen de zegeningen van het wonder van Amsterdam werkelijkheid worden? Naar Uw ~l
zal het geschieden; wijraden U slechts:

stemt PROVO lijst 12


