
llr
JW

*

DE AANSLAG OP SCHAMPER 
Persvrijheid in gevaar

Verleden vrijdag is er iets verschrikkelijks gebeurd. De quasi volledige oplage 
van het hoog-wetenschappeIijk, maatschappijkritisch en onafhankelijk gesubsidieerd 
tijdschrift SCHAMPER werd gestolen uit de lokalen van de Bruq. De rode vlaq hanqt 
ha Ifstok.
Wie deze snode daad, deze rechtstreekse aanval op de persvrijheid heeft gepleegd is 
vooralsnog onbekend.- De geruchten in akademische kringen opgevangen als zouden en-
kele dissidente CCC-leden de hand in het spel hebben geloven wij echter niet.

De daders moeten in de eerste plaats gezocht worden bij hen die in voornoemd blad 
al te kritisch benaderd werden.
Afgaande op de inhoud van dit - voor het studentenpubIiek en de arbeidersklasse 
voor immer verloren gegane - nummer komen de volgende personen of groepen voor het 
euvel zeker in aanmerking.

I. a. DE FLAMINGANTEN.
Het is inderdaad reeds langer bekend dat de flaminganten SCHAMPER geen goed hart 
toedragen. Deze groep wil de B.A. (de Belgische arbeidersklasse) verdelen i.p.v. 
zoals ieder weldenkend mens, op te komen voor een België met één volk, één rijk en 
één vakbond. De gestolen SCHAMPER confirmeerde inderdaad onverbloemd zijn loyauteit 
t.g.o. het ene Belgische vaderland. . . ~ \

I I . b. PAUL GOOSSENS. /
Wij begrijpen heel goed dat deze hooggeleerde ex-semmarist en thans succesvol 
krantenmagnaat verbolgen is over het feit dat in hoger genoemd weekblad zijn naam 
onbeschaamd geassocieerd werd met extreem-rechtse symboliek.
OordeeI maar zelf. GQOSSENS GVEHR MER '63

I I DE FEMINISTEN.
GEEF M IJ MAAR ME11302!

Zij komen eenzijdig op voor de rechten van de vrouw. Nu kan onderstaande titel 
(blz. 2 van de gestolen SCHAMPER in quastie) zeker doorgaan als een nauwelijks bedekt 
pleidooi voor het recht op verkrach(ten )-(ting) thema waarover men in deze groep 
nog niet tot een concensus gekomen is.



IV. d. PROTEA.
Zoals de kranten berichtten komen natuurlijk de onverlaten van de studentenorganisatie 
Protea voor het grove misdrijf in aanmerking. Zij zouden (volgens Reuter) zich op de 
tenen getrapt voelen omdat de Schamperredaktie zonder voorafgaande Iijke toelating 
hun beeltenis heeft afgedrukt. Een enggeestig argument daar zij (steeds volgens 
Reuter) er eerder fotogeniek op overkomen.

V. e. PIGGY.
De grootste verdenkingen berusten evenwel op Piggy Mareels. In de bewuste SCHAMPER 
worden inderdaad bepaalde kapaciteiten van meneer Mareels zwaar in twijfel getrokken. 
Poezelige Piggy Mareels - wiens aanlokkelijkheid en fysieke gelijkenis met de 
gelijknamige superstar uit de Muppet-show in het oog springen - zou i.v.m. de 
ongenuanceerde uitlatingen aangaande zijn persoon dusdanig in zijn wiek zijn geschoten 
dat hij terugviel in zijn oude kleptomane gewoontes, nl. het doen verdwijnen van 
bedrukt papier.

Wat er ook van zij, wij eisen een strenge bestraffing van deze schending van de 
mensenrechten
De wil van de massa’s aan onze universiteit mag niet langer door reaktionair gespuis 
met de voeten worden getreden

P.S. Onderhavige tekst afkomstig van het Proletarisch Front voor de vestiging 
van de Diktatuur van het Subsiditariaat werd door enkele wakkere leden van de 
keurvorsteI ijke Orde van de Trapkes op onderschept en als dusdanig langs deze weg 
den volke kond gedaan.

daarom LEVE DE REVOLUTIE

LEVE DE SUBSIDIE 

NO PASSERAN ƒ

V.U. : Jan van Strazele - Krabbenstraat, 7 , Antwerpen


