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't Is komkommertijd en den blok 

staat voor de deur. Alle studenten 
beginnen te studeren ...
Voor de eksamens is er een gedrags- 
kode voor de prgffen opgesteld 
opdat de proffen zouden weten waar-
aan zich te houden, en opdat studen-
ten bepaalde rechten zouden k u n n e n  
verdedigen. Een univ is ook maar 
eenheel groot bedrijf waar intellek- 
tuelen worden afgeleverd. In een 
fabriek organiseren zich de mensen, 
samen zijn ze sterk(er)...
In een bedrijf zoals de univ zijn 
er ook bepaalde dingen die niet 
goed, of tenminste beter zoudeVi kun- 
ifen gaan. uenK maar eens aan de 
prijs van de koten, denk maar eens 
aan het percentage vet in je Over- 
poorteten... Uergelijk de dikte en 
de inhoud van je kursus eens met 
die van een paar jaar terug... Ook 
al gemerkt hoe dikwijls kursussen 
mekaar overlappen, is dat. misschien 
om je toch maar zoveel mogelijk te 
doen blokken?? Hoeveel betaal je 
nu aan inschrijvingsgeld? En 10 
jaar geleden? Dat noemen ze dan de 
demokratisering van het onderwijs! 
Uant 't is wel duidelijk dat de 
krisis van een produktiewereld zijn 
invloed heeft op ons onderwijs. Al 
met al, studenten hebben samen een 
aantal dingen te verdedigen, en 
dat is dan weer niet los te zien 
van alles wat buiten de muren van 
onze univ en ons kot gebeurt.
Dat probeert VVS al enkele jaren, 
VVS dat is de Vereniging van Vlaam-
se Studenten, IJaarom daar nu ever 
beginnen. Uei, omdat er binnenkort 
kongressen zijn van de VVS - en 
dit in verschillende centra. Hier-
voor zijn er op dit ogenblik 2 
programma's voorgesteld. Eartje van 
de Tendens voor een demokratische 
organisatie van de Vlaamse Studen-
tenbeweging, een ander voorgesteld 
door MLB, de Marxistisch Leninis-
tische Beweging. En daarmee noemen 
we dan een kat een katj 
Uat die programma's inhouden, dat 
lees je hieronder.

2 programma's:

1) HET POLITIEK EN SYNDICAAL PROGRAM 
MA.__________________________________________

wordt voorgesteld door een aan-
tal groepen en individuen,met als 
stuwende kracht de Marxisties-Leni- 
nistiese Beweging. Zij stellen een 
brede eenheid voor in VVS rond een 
"alternatief voor een onderwijs 
in dienst van het volk"
Uaarom een politiek en syndicaal 
programma?

C0PBBH0 B3 HMH

ycncjc mMoêodoë

TadoKumcmam

Het programma w i l ,vertrekkende van 
wat de essentie van de unief uit-
maakt,nl.de wetenschapsbeoefening, 
komen tot voorstellen voor .eisen en 
akties voor de studentenbeweging',' 

aldus het PSP.Zij stellen vast dat 
de onderwijsinhoud ten dienste staat 
van de machthebbers. De rol van de 
studentenbeweging is om te wetenschap 
"te analyseren,te bekritiseren,om 
alternatieven voor te stellen". Een 
taktiek daartoe is bijvoorbeeld 

de rechtstreekse tussenkomst in 
de lessen. Het is inderdaad niet 
voldoende aan de Brug en de Over- 
pcort pamfletten uit te delen.
Het PSP is echter niet kerporatis- 
tisch dwz er wordt niet zomaar 
voor typische studentenbelangen 
opgekomen. Hat PSP ziet de stu- 
dentenstrijd tegen de akademische 
werkloosheid bvbals esn onderdeel 
van de strijd tegen de krisis. Ze 
steunen op de arbeidersstrijd.
Verder stellen ze een concrete 
inzet voor de derde wereld voor.
Als voorbeeld: de soldariteit met 
de Eritrese vrijheidsstrijders 
tegen de "Sovjet-imperialisten".
In VVS stellen ze een alliantie 
voor,een soort regeerakkoord tus-
sen de verschillende Tendensen.
Zij zijn,naar het schijnt,bereid 
een aantal van hun mandaten aan 
andere groeperingen te begeven.

veer mie neg 
‘p r e y r a m i n a  »

2) DE TENDENS

Dit zijn stuk voor stuk akties tegen 

een voortgaande rentabilisering van de 
unief. Profiterende van de "krisis", 
wil het kapitaal immers een groter im- 
pakt verwerven op de opleiding van de 
toekomstige "kaders". Het wetenschappe-
lijk onderzoek komt meer en meer recht-
streeks aan de grote industrie ten goe-
de. Denken we maar aan het militair we-
tenschappelijk onderzoek aan de ünief 
(hier in Gent bvb, da uitwerking van 
laser-vuurleidingssystemen voor Leopard-
tanks, i.s.m. het O.I.P., bedrijf dat 
beter gekend is als "Gentse Optiek").

De Tendens is van mening dat deze aan-
vallen op het onderwijs nog lang niet 
voorbij zijn. Meer nog: de regering is 
drukdoende een 3° cyclus in te voeren.
Om aan die aanvallen hst hoofd te bie-
den, is een krachtige studentenbeweging 
een noodzaak. Daartoe is vooraal een 
serieuze fakultaire inplanting vereist. 
De Tendens stelt voor om van VVS een o— 
pen struktuur te maken, die de Syndika-
te belangen van de studenten vertegen-
woordigt* Deze open struktuur is een wis 
seiwerking van SVB-groepen, werkgroe-

pen, geïnteresseerde individuen en krin-
gen. Vorig jaar reeds stelde de Tendens 
voor de studenten cp een permanente ma-
nier te organiseren. Dat riep tcan heel 
wat vraagtekons op. Vandaar dit program-
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komt op de proppen 
met ds idee van een nieuwe Studen-
tenvak b_''weging(SVB)Deze studenten 
vakbeweging is hat resultaat van 
een hele evolutie die er in de 
studentenbeweging is gebeurd.
Uelke studentenakties zijn er sinds 
'75 geweest?
- de strijd tegen de financi.erings 
wet(75)die de financies van de unief 
beknotte,uat rechtstreeks zijn weer-
slag heeft gehad op de kwaliteiten 
van het onderwijs.
-de strijd tegen de numerus clausus. 
—Legende studieduurverlanging(plan 
Lijnen) in de geneeskunde.
— i/oor het behoud van de studietoela-
gen in 1977

-de akties tegen de 3° cyclus (ofte 
het plan Ramaekers).

Het VVS-Kongres gaat door in de Blandijn 
cp woensdag 26 april om 14.3D u.
Elke student heeft spreek- en stemrecht. 
(Studentenkaart meebrengen). Daar het 
VVS-Kongres erg belangrijk is voer wat 
in de toekomst met de Studentenbeweging 
zal gebeuren, werdt op iedereen een be-
roep gedaan. Einde van het kongres om 
16,3.0 u.

Rnn Hermans 
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De redaktie is laar laatste lood 
aan het leggen (watt een mooie spreek-
woorden toch ;in onze taal) en ziet 
lijdzaam toe 4oe de laatste Schampers 
de deur uit gpan.
Whnt bijna is het zover: er volgt 
na deze nog èèn nummer dit school-
jaar (laatste redaktievergadering 
op 24 april om 20u) en wordt 
de lichtbakken rust en duisternis 
gegund.

Voor afscheid en traner\ houden de 
nog wel een plaatsje vrij, maar 
toch willen we al aankondigen 
enige leuke plannen wan de 
redaktie voor volgend jaar:

1) leuke vakantie- en/of andere 
foto' s waarop een Schamper in 
min of meer herkenbare vorm
is vaar~th~nomen worden met 
graagte ingewacht op het 
gekende adres. Er zijn prijzen 
te winnen ! Alleen : weten we 
nog niet welke , naar toch , 
prijzen.

2) reisverhalen of andere artikels 
die spannende dingen vertellen 
zijn ook welkom (bv. een kibboets 
in Portugal, werkkamp in Israël, 
treinreis in Oeral, interview
net Vorster,...) U ziet we 
zijn niet kieskeurig.
Hier ook mooie prijzen te 
winnen. Welke, dat hoort u wel.

N
r
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t h e  b e a s t s
Lekker eten.». Last van uw lever?

Wij hebben het aangedurfd.
Met onze mooiste volzinnen en be-
leefdste woorden schreven we aan 
Johan, sorry aan Mijnheer de Voor-
zitter van de SOCIALE RAAD, een 
brief waarin we hem dringend vroe-
gen een vegetarisch menu in de stu 
dentenrestaurants te brengen.

( zie brief )

Woensdag (12/4) kwam het op de so-
ciale raad en tot onze grote ver-
wondering stemde iedereen voor.
Er werden wel wat flauwe grappen 
gemaakt, maar dat hadden we ook 
van de vleesetende leden van de 
sociale raad verwacht.
Het voorstel werd dus aanvaard met 
deze restriktie dan men eerst ging 
kijken of het wel opbracht. 
Praktisch zal het als volgt geor-
ganiseerd worden. Vanaf 15 mei 
zal in de kafetaria van de BRUG 
vegetarisch eten voor iedereen 
beschikbaar zijn. De prijs van 
dit ETEN wordt geschat op 40 fr.
De Heer Van Espen (beheerder v/d 
resto's) heeft de familie Gevaert 
van St Martens-Latem aangesproken 
om dit eten klaar te maken.
Tot zover , nu zou ik nog wat re- 
klame moeten maken voor mijn voor-
stel. Hier volgen mijn slogans : 
'Vegetarisch eten doe je nooit 
alleen!' 'If you love the beasts, 
don't eat them!' , 'licht verteer-
baar en geen kleurstoffen!'( zeg-
gen ze tegenwoordig allenaal) , 
'gedaan met kiezen tussen vis met 
kwik of vis met olie, gedaan met 
kiezen tussen vlees met Bisolvon 
of vlees met Antibiotica', 'stop 
de dierenmishandeling'.
Dit alles zouden we de be’ginkampag 
ne kunnen noemen. Meer informatie 
volgt nog in de volgende Schamper.

Debacker Carlos.
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Ligt het zwaar 
op uw maag?

Gedeeltelijk verslag Raad van Beheer 
dd 17/3/78.

boel in de raad inzake de opvolging 
van emeritus professor iGoethals.

ACHTER DE
Dank zij het' kordate optreden van 
de twee aanwezige studenten-vertegen- 
woordigers evanals de wp-vertegenwoor- 
digers, gesteund door senator Defacq, 
vakbonden- en werkgeversvertegenwoor-
digers werd het voorstel van de faky 
kulteit Toegepaste Wetenschappen 
niet in overweging genomen en terug-
gestuurd naar de fakulteit.
De bedoeling van de fakulteit bestond 
hierin, dat men twee van de drie 
diensten die de afdeling B.I.schei-
kunde rijk is, zou samensmelten tot 
een. Dit zou een immense vreugde ver-
schaffen aan prof. Froment, hoofd 
van de petrochemische dienst, die 
bovendien ook de derde dienst scheikunde 
ambieert wiens diensthoofd prof. Boch 
Bosch binnen zes jaar eveneens voor 
emeritaat rijp is.
Deze evolutie-hoe rooskleurig ook 
tav. prof. Froment’s karrière- 
strookt echter niet met de belangen 
van de studenten als men bedenkt dat 
geasoocieerd hoogleraar Verhoeye, 
toegevoegd aan em. prof. Goethals, 
volkomen over het hoofd wordt gezien, 
hoewel hij de drieledigheid (nvdr: 
echt waar ?) van de afdeling schei-
kunde zou kunnen vrijwaren. Integen-
deel, prof. Froment eist hem nu al op 
om de aanstaande leider van de grote 
Froment-dienst "in het onderwijs bij 
te staan".

In samenwerking met vertegenwoordigers 
van de studenten B.I. heeft Patrick 
de bezwaren van de studenten op een rij 
gezet en in de beheerraad opgeworpen. 
Deze bezwaren zijn enerzijds van princip 
piële aard, en anderzijds gericht tegen 
de werkwijze die in deze zaak gevolgd 
werd:
1° de leeropdracht van prof Froment zou 
oplopen tot 24 u per week, hetgeen algem 
meen als overladen beschouwd wordt. 
Bovendièn zou dit met zich meebrengen 
dat prof Froment ten aanzien van een 
meerderheid studenten 850 punten op

1000 (nvdr: dat is ruw geschat on-
geveer 85 procent) in handen zou heb-
ben, aangezien door de programmawij- 
ziging die meerderheid studenten bij 
hem een tesis dienen te maken.

2° Het voorbehoud van de studenten 
B.I. is maar al te begrjipelijk, 
rekening houdende met de minder goede 
betrekkingen tussen de prof en zijn 
studenten.

SCHERMEN
3° Verder is er de eigenaardige samen-
stelling van de kommissie ad hoe die 
de bewuste voorstellen deed. Van de 
9 leden : -is één prof afwezig geble-
ven op de beslissende vergadering.

-zijn 4 andere proffen be-
trokken bij de uitverkoop van leerop-
drachten: zij krijgen een of twee 
vakken uit het pakket.

-iS» de enige studentenver-
tegenwoordiger een student van 
Froment.

4° Nog eigenaardiger zijn de bijko-
mende inlichtingen bij het advies 
van de kommissie .
Deze werden veiligheidshalve niet 
opgenomen in de voorbereiding van 
de RvB: emeritus prof Goethals
wordt er immers als een domoor be-
schreven. Steller van de bewuste 
tekst bleek dan (jazeker) prof 
Froment himself (nvdr: uit het 
Engels) te zijn.

5° Bovendien hebben een aantal 
leden van de raad een eveneens 
denigrerende brief -ditmaal gericht 
tegen eerstaanwezig assistent'
Verhoe ye- ontvangen van prof 
De Ridder. Deze zou dankzij de 
operatie overigens op een zelfs voor 
regeringskommissaris te linke wijze 
full-time docent worden (nvdr: zoek 
het bijwoord van omstandige kausaliF 
teit) .
Deze brief (waarvan het bestaan welis-
waar gekend was) werd op de raadsver-
gadering publiek gemaakt door indus- 
trievertegenwoorÉiger Tijdtgat.
Kortom, op voorstel van Frans Dambre 
(W3) werd de hele verdachte zaak terug-
gestuurd naar de fakulteit TW ( 17 
stemmen voor, 5 tegen, 3 onthoudingen).

José Maebe
Patrick Van de Velde.

uw studentenvertegenwoordigers in de 
beheerraad. Nee, mijn studentenver-
tegenwoordigers. Nee, mijn! Nee, mijn !!

Dit is  het vervolg van paragraaf 
twee (zie Schamper 59).

paragraaf drie.

Er werd weer een FK-voorzitter ver-
kozen. De winndV werd Dirk Vereecken. 
Zoals op echte verkiezingen waren er 
meerdere kandidaten. Eentje- van links, 
eentje van rechts, eentje van het 
centrum. Zo hoort het immers.
Toch nog eventjes het doek opgelicht 
over de manier waarop personen zich 
spontaan kandidaat stellen.
Op een rustige kafee-avond vielen 
binnen Verenigd Links de gesprekken 
op de aanstaande FK-verkiezingen, een 
jaarlijks weerkerende gebeurtenis.
De vrees voor een rechtse overname van 
de FK-voorzitterszetel door een 
beestachtig-beruchte kringvoorzitter 
zette Verenigd Links (VL) ertoe aan 
een tegenkandidaat op te stellen.
Maar, wie ?

bij verdere stemrondes is dit niet meer 
vereist. Lichte konsternatie en tevens 
opluchting: de gevreesde konventsvoor- 
zitter komt niet op, helaas wel zijn 
evangelische tegenhanger.
Zoals voorspelbaar, haalt het centrum 
het en verzamelt links 15 stemmen meer 
dan rechts. Het onheil is geweken. 
Kommentaar van de linkse kandidaat : 

("Schamper was er voor u”) ik ben blij 
dat ik het niet gehaald heb. Er zou 
toch niets te doen zijn geweest.
Wét algemeen aanvaard wordt, en wachten 
maar op 1979.

Dit verhaal zou vergelijkingspimten 
net voorgedane feiten en bestaande 
personen kunnen hebben; indien dit zo 
is , kan men de Schamperredaktie enkel 
maar een fijne neus toezeggen om ge-
beurde situaties onbewust in fik tie  om 
te zetten, zo zie je maar.

LEZERSBRIEF

Euh, ja da’s wat anders natuurlijk.
Ja, wacht eens, de kozijn van mijn 
zuster haar nicht zijn lief, misschien 
wilt die zich kandidaat worden stellen?

Nu nog eventjes de kozijn van mijn 
zuster haar nicht zijn lief aanspreken, 
maar dat is maar een formaliteit.
’Het lief van... vond de idee van die 
beestachtigachtig-beruchte kring-
voorzitter als FK-voorzitter niet zo 
aanlokkend en bedacht ook mogelijke 
tegenkandidaten, zonder sukses... fcot 
VL toevallig suggereerde dat hij het 
misschien kon doen.
Lichte verwondering, uiteenzetten van 
de situatie,enz..Kortom de kandidaat 
ter linkerzijde was gevonden.

paragraaf vier.

Zoals gezegd 3 kandidaten: links, 
rechts, centrum. Een tweederde meerder-
heid is vereist bij de eerste stemronde

Geachte Schamper,

( . . . )
Abortus is zoals ik het in mijn 
artikel aantoonde een moreel, 
medisch en maatschappelijk te ver 
werpen ingreep. De platte en on-
gefundeerde demagogie zonder be-
wijsvoering van Anne Lowagie be-
wijst dit zeer duidelijk. Haar 
beschuldiging dat ik de ruit van 
het C.S.V. zou ingegooid hebben 
raakt kant noch wal: ik wens 
uitsluitend met overtuigingsar- 
gumenten te werken. Vandaar mijn 
artikel in S hamper. Geweld is er 
voor mij niet bij.

(...)
Chris Hocepied.

KUIMSTJES (8)
KUNSTJES (GEEF) ACHT.

voor het 
publiek

Wat doen v̂ tj in dit land dat zijn 
incivieke burgemeesters voor de te-
levisie sleurt en zijn overigens 
niet welriekende baronnen op (klan- 
destiene) vuilnisbelten gooit.
Niets.
Maar Karei gaat het tot de strot. 
Zijn spaargeld (eindejaarspremies 
in-kluis) staan al een tijd zacht-
jes op een Zwitserse Bank. Laat 
de flatie maar hollen, Karei redt 
zich wel.
Geen vingerkootje heeft hij nog 
over voor zijn eigen vaderland, nu 
zo in moeilijkheden - en sinds 
Rika's Vlaamse lente in de kultu- 
rele revolutie aldaar is ook daar 
het deksel op de pot. Vlaanderen 
één pot nat, van Zeebrugge tot 
Antwerpen, van Gent tot Wevelgem. 
Eén vieze stank van Hoboken tot 
Oelegem. Eén doffe ellende.
Geen sprankeltje hoop. Ook zonder 
" nieuwe filosofen " .

En elders is 't nie beter, prijst 
Karei alom.
Hoeveel splinterbommen moet je heb-
ben ? 50 , 100 , 3000000 ?
Hier heb je ze, niet mee gooien hé 
brave jongen . De brave jongen 
gooit toch. "Fo«i", zegt de milde 
schenker tegen dt Jood. Een rauwe 
oorlog, met de bijbel in de hand.

En zo heb je hier die kwalijk geu-
rende barons, daar een libanees in 
splinters vaneen en ginder een ver-
minkte argentijn op een verlaten 
strand. Overal mensen aan de dop.

ik doe alles 
om te behagen

ik doe mets
En hier lei Karei zich in de zon, 
ging niet meer ter kerke en schreef 
zich in bij de erveejaa ( RVA ) .

Land der sportgoden tussen koppen-
en kemmelberg, tussen Astrid- en 
Olympiapark.

Geen diktatuur, geen olietankers. 
Geen kuituur.
Allemaal belgen met platvoeten en 
een kleurentevee.
Eén flik op 300 gewone mensen : 
ons trotse rekord !
En zo redden we het nog wel een 
tijdje, zolang de voorrad strekt 
en de chinezen komen...
Dan kruipen we in onze geprefabri-
ceerde schuilkelders, paternosters 
worden bovengehaald en schamper 
gelezen (her-). We leren weer sluik 
slachten en monopoly spelen.
Tot het nukleaire goedje opge-
ruimd is daarboven.
Alles vol chinezen als we weer 
op aarde komen. Allemaal met puis-
ten en ekseem.

Geen baronnen en geen burgemeesters 
meer...
Geen BRT, geen punk meer.
Geen spiertje groen tussen Je auto-
strades.
Geen voetbalvelden meer.
En net toen we 2 (twee) Belgiese 
ploegen in de Europese Voetbalfi- 
nales hadden....
Of hoe het einde triest kan zijn.

Karei bergaf.

________ Afbraken
Is gemakkelljk !



M E l g g N E U T R O N A T A P U L T

Als in le id in g  van het a r t ik e l  
waartoe de verantwoordelijke  
uitgever zich moreel h ee ft ver-
p lic h t en dat zal handelen over 

Jhet f e i t  dat de studentenbeweging 
heden ten dage niks h ee ft te be-
tekenen in ve rg e lijk in g  met de 
s i tu a t ie  in mei '68 te P a r ijs} 
vo lg t h ier een s itu a tie sc h e ts  
van deze toestand door Ludo 
Castro.
1. Situatieschets

De rellen begonnen reeds einde 
m a a r t (22maart] in Nanterre.de Facul- 
té des Lettres werd gesloten en 
enkele dagen later weer heropend.
In de maand april werd de Sorbonne 
regelmatig bezet en de lessen onder 
broken. Toch begint het verzet in 
Frankrijk pas serieuss afmetingen 
te verkrijgen nadat de arbeiders 
klasse spontaan en massaal de zijde 
van de studenten gaat kiezen in de 
de strjd tegen de gaullistische 
repressie. Noch de P.C., noch de 
C.G.T.kunnen het verkroppen dat ze 
weer eene een rijdende trein moeten 
achternahollen. Hoewel het begrij-
pelijk is dat de C.G.T.de 'provo-, 
caties'van kleine g r oepjes'anar-
chisten, 'situationisten'.en 'maois- 
ten ' veroordeelt, is het enigszins 
overdreven dat het uitgeiskend de 
C.G.T. en de P.C. moeten zijn die 
meer nog dan alle andere politieke 
en syndicale organisaties zich 
gaan afzetten tegen de zogenaamde 
provocaties van de gauchistische 
studenten in het Quartier Latin.
Een chronologische behandeling van 
alle gebeurtenissen zou ons te ver 
leiden. Toch kunnen we duidelijk 
twee verschillende fasen onderschei 
den in het verloop van de akties. 
V66r de 13°mei spelen 'de gebeurte-
nissen zich voornamelijk af in het 
Quartier Latin. Na de grote w e r k -
stakingen en de manifestaties van 
de 13°mei worden echter steeds 
meer arbeiders in de strijd betrek-
ken,en is er een accentverschuiving 
op vele terreinen.
D ^ D e  regering die tot en met de 
13° mei het been stijf gehouden 

had en tot geen enkele toegeving 
bereid was is verrast door de 
snelle mobilisatie van de arbeiders. 
De Gaulle die in het begin van mei 

: zijn ministers aanmaande om de 'or-
de' te handhaven en aan de politie 
opdracht gaf de studentenrevolte 
brutaal en hardhandig de kop in te 
drukken,deinsde nu terug voor de 
opstand van de arbeidersklasse.
De sluiting van de Sorbonne,de re; 
pressieve maatregelen en het bloed 
op de barrikaden in de Rue Gay- 
LussacC10-11mei ),hadden blijkbaar 
niet tot het gewenste herstel van de 
orde geleid. In plaats daarvan was 
er een massabeweging ontstaan,die 
dag na dag de Gaulle en zijn kliek 
op hun stappen deed terugkomen.
De 13° mei wérd de Sorbonne heropend 
en onmiddellijk bezet door de stu-
denten. 13 veroordeelden werden 
vrijgelaten. Reeds de 23°mei w e r -
den in verschillende fabrieken door 
de patroons gevoelige loonsverhogin 
gen 'toegestaan. Er werd ook beloof 
normaal examens in te richten.
2) Ook de bezigheden van de C.G.T. 
en P.C. veranderden na de 13°mei.
De traditionele organisaties die 
zich vanaf het begin van de conflic 
ten vooral hadden afgezet tegen 
h e t ’ongeduldig en onverantwoordelijk

optreden van oe t>auciixsten-een op- 
trden dat volgens hen noch de belar 
gen van de studentenmassa,noch de 
belangen van de arbeidersmassa 
diende-zouden zich nu meer en meer 
richten op de spontaan losgebarsten 
arbeidersstrijd. De eerste bedrijfs 
bezetting van Sud-Aviation in Nan 
tes vond piaats de 14°mei. De 
daarop volgende dagen kwamen de 
Renaultfabrieken van Billancourt, 
Cleon en Flins aan de beurt. Vanaf 
de 13° mei gaan zowel de studenten 
als de syndicaten(en politieke p a r -
tijen) op de bezette fabrieken a f -
vliegen , er gens met de gedachte in 
hun achterhoofd dat zij de uitver-
korenen zijn om aldaar de leiding 
van de akties op zich nemen.

Studenten

Alhoewel alle studentenorganisaties 
en alle gauchistische groepen het 
eens zijn dat de betogingen en de 
bezettingen van de fabrieken door 
de arbeiders kunnen uitgroeien tot 
een omverwerping van het gaullisme er 
dat men dus de stnijd moet kanali-
seren naar politieke akties,zijn er 
grondige menigsverschil len over de 
manier waarop dit moet gebeuren 
en over de rol van de verschillende 
studentenorganisaties in dit proces. 
De kleinburgerlijke mentaliteit en 
afkomst van de maoisten en de minach 
ting voor de arbeidersklasse, blijkt 
ook hier duidelijk uit hun akties.
Ze voelen zich immers geroepen om 

onvoorwaardelijk de leiding over T e  
nemen van alle akties in de fabrie-
ken en de arbeiders de enige en juis 
te weg naar het socialisme duidelijk 
te maken!

Belangrijk voor de studentenbeweging 
is dat zij een rechstreekse band 
met de arbeiders nastreeft en dus 
niet langs de traditionele organi-
saties (C.G.T.. C.F.D.T., P.C.) om 
werkt. Dit wordt door de C.G.T. als 
een belediging aanzien. Tegenover 
deze studentena kt ies staan de akties 
van de C.G.T. en andere traditionele 
linkse organisaties.

Syndicaten

Geen enkele van al deze organisaties 
durft een harde strijd met de bur-
gerij aan. Ze proberen dan ook met 
alle middelen de spontaan losgebar-
sten politieke strijd in de Franse 
fabriekenom te buigen tot louter 
revendicatieve akties. Als voornaam-
ste eissen stelt de C.G.T. bijvoor-
beeld voor: loonsverhogingen optrek-
ken van de S.M.I.G. en de S.H.A.G., 
uitbreiding van de syndicale machten 
en vrijheden.

s l a a t  t o e

Katapult slaat toe ! 

LINKS leeft !

Dit is geen slogan maar gelukkig 
nog de werkelijkheid.
Oiv dit te bewijzen maar vooral om 
de slagvaardigheid van alles wat 
in 't Gentse reilt en zeilt te po-
pulariseren hebben wij een pelli- 
kulemaatschappij opgericht. Het 
wicht kreeg de naam KATAPULT.
Nog maar amper geboren of het greep 
al om zich heen en slaagde erin 
beelden van het laaiend enthousi-
asme van de DUURT vast te leggen. 
Het keek om zich heen en zag dui-
zenden vrouwen en mannen op straat 
komen die allen geaborteerd willen 
worden. Ook de bezetting van het 
gebouw van de Civiele Bescherming 
door een bende wceste gewetensbe- ' 
zwaarden en een prikaktie van het 
Aktiekomitee tegen de Wapenhandel 
lieten haar lenzen niet onberoerd. 
Verder zette ze ook nog een stapje 
in de wereld om haar solidariteit 
e betuigen met de arbeiders van 

Flange in Luik. Vooruaar geen gek- 
kigheidje voor een kind van nog 
niet eens twee weken oud. Toch zou 
KATAPULT het liefst in Gent en om-
streken tewerkgesteld blijven, en 
nog veel meer vriendjes-a.Ties tot 
zich roepen.

MEUTRON

(een nachtmerrie)

len seniele vrouw droomt haar voor 

bije leven.

Kortom: KATAPULT is b e r e i d ‘elke 
groep of beweging (of individu) 
die zich inzet voor de bevrijding 
van de mens -al dan niet in akties- 
te verfilmen. Zo zal Gent te weten 
komen dat er tegenover lintjesknip- 
pende De Paepes ook nog een strijd-
baar Gent bestaat.

We worden onmiddellijk toegelaten 
tot haar hallucinaties: haar herin-
neringen, haar verwachtingen, haar 
angst voor het naderende einde.
Een diabolische wereld die evengoed 
de onze kan zijn... of worden.

Oude mensen, koele nonchalante ver-
plegers, dagjesmensen, de continue 
doodsbedreiging van een neutronen-
bom... flitsen voorbij in een kon-
krete of abstrakte vorm.

0 ja! 3e zou eigenlijk eens heel 
aandachtig een kippenren moeten 
bekijken. Hennen kakelen en zoeken 
konstant eten. Ze vroeten in het 
stof en als je ze wilt aanraken,

P.S. Uie KATAPULT een steuntje'uil 
geven (financieel, materieel, als 
medewerker) is steeds welkom. Het 
ontbreekt ons aan alles en nog 
wat. Heb je 2°-hands filmmateriaal 
in goede staat? Heb je wat tijd en 
veel entoesiasme? Geef ons een 
seintje.

Kontaktadres: Katapult

Antheunisstraat 1 
9000 Gent

iNKSHUBLES
Wanneer op 11 juni in de fabrieken 
van Peugeot Sochaux-Hont Beliard, 
twee arbeiders worden neergeschoten 
door de C.R.S., stelt de C.G.T. 

zich tevreden met een algemene op-
roep tot een uur staking. Eén uur 
werkstaking tussen 13.30 u en 14.30 
luidt de boodschap: dit is uitgere-
kend het minst produktieve uur van 
de volledige arbeidsdag.
Op de vraag of men hier met een re-
volutionaire situatie te maken 
had zullen de meeste K . P . ’ers en 
syndicalisten antwoorden dat de 
verovering van de politieke macht 
niet mogelijk was. Het is inderdaad 
zo dat de Gaulle zich in het hevigsl 
van de strijd regelmatig heeft 
teruggetrokken om te onderhandelen 
met de kopstukken van het leger.
Hen mag dus aannemen dat de burge-
rij en het hele repressieapparaat 
militair klaarstonden en tot alles 
bereid waren om de macht te behou-
den. Het is echter fout om te ge-
loven dat de arbeiders maar omwil-
le van een "materiële verbetering 
van hun levensvoorwaarden" a n der-
halve maand op straat kwamen.
Heel wat patroons van kleinere 
ondernemingen waren immers aan het 
begin van de grote stakingen reeds 
bereid tot gevoelige loonsver-
hogingen .
Anderzijds kan men zowel aan de 
ordewoorden en de akties zelf vast-
stellen dat een grote massa arbei-
ders wel bereid was om een harde 
strijd te voeren die zou gaan tot 
verregaande hervormingen. Het orde-
woord "Gouvernement populaire" 
dat zo heftig weerklonk in de g r o -
te betoging van de 29° mei ver-
taalt duidelijk deze aspiraties.
In de fabrieken van Bier_liet_ had - 
den de arbeiders die deze fabriek 
bezet hielden de grote letters van 
het fabrieksmerk, die als een grote 
lichtreklame boven de poort hingen, 
onderling van plaats veranderd z o -
dat men "Liberté" kon lezen.

Ludo Castro

vluchten ze héél schichtig. Zie je

Z 3 ?
Probeer ze nu ock eens voor te stel-
len ... zönder kop! OK. ?
Herk je hoe ze aan hun laatste st 
stuiptrekkingen toe zijn?

GUT

Daens Aktie fcnrls Oostvlaanderen 

organiseert 
1 mei / Rerum Novarum 
Eenheidsfeest 
Gent, St. Amandsberg 

april 78
in Zaal Nova, St Bernadettestr 74 
Dpening van het eenheidsfeest rond 

20 uur.
Toespraken van

Robert De Gendt (OCV)
Luk Van Den Bossche (BSP)
Robert Blansart (KPB)
3os Debrabander (VSB) 

Gastspreker 3ohn Gaetsawe (Zuid- 
afrikaans vakverbond SACTU)
Optreden van Viona Uestra, De 
Lochte Genteneirs ... en volkshal!! 
Infostands van: Elker-ik, Arbeid-

VSB, I0T, C u b a ,  Komitee 3eugd- 
festival. Vrede, Komitee Vlaan-
deren tegen apartheid ...

Inkcm 60 fr Voorverkoop 50 fr

Informatie - kaarten - propaganda 
op het sekretariaat St. Paulus- 
straat 22 Gent. Ope- dinsdag en w 
woensdag 10u— 18u.

Ons trouw redactielid hier ge-
kiekt met vrouw en kind tij 
dens het gala-bal dat door 
de rector werd georganiseerd 
ter gelegenheid van de 60° 
Schamper.



SEX china

Chinese meisjes geloven nog altijd dat ze 
zwanger Kunnen worden door in een zwembad 
te zwemmen. Ze nemen liever aouches in hun 
ondergoed dan naakt naar een openbare bad-
plaats te gaan. Voorhuwelijkse betrekkingen 
zijn zo ondenkbaar dat wanneer twee studen-
ten van de universiteit van Schangai heter-
daad betrapt werden, de man opgesloten werd 
en het meisje zelfmoord pleegde. Het is stu 
denten verboden, aldus Prof Bredsdorf (1), 
op elkaar verliefd te worden. Hun klaskame-
raden veroordeelden het paar "omdat ze zich 
zelf lieten gaan terwijl anderen zich moei-
ten inhouden". Masturbatie wordt nog steeds 
afgemaakt als een praktijk die "de revolu-
tionaire wil verslapt en het cerebrellum 
ophitst".
Dertig jaren puriteins-communistisch be-

wind hebben een generatie voortgebracht van 
jonge sexueel gefrustreerde volwassenen, 
die opmerkenswaardig weinig over het mense-
lijk lichaam weten. Nu blijken de autori

van de duivel
een grotere verdraagzaamheid t.o.v. onge-
huwde moeders vastgesteld. De regering 
heeft ook de uitgave toegelaten van brosju- 
res en artikels over vroeger verbannen on-
derwerpen zoals vrouwelijke hygiëne, geboor 
-tekontrole en "sexuele raadgevingen". Een 

artikel in de nationale sportkrant poogt de 
vele jonge vrouwen voor te lichten die nog 
steeds menstruatie als iets "vuils" aanzien 
en koud water of azijn drinken om die te 
stoppen. " het is verkeerd 1” zegt het ar-

t l fluit,
tikel "Tieners mogen niet bang zijn van 
gewone lichaamsfuncties".

Een geïllustreerd brosjure, onlangs in de 
provincie LIAONING verschenen, geeft de de-
tails van de menselijke voortplanting weer. 
Het geeft raad over geboortebeperking (om 
een kondoom te testen:"blaas het op om te 
zien of er een gat in zit!”) en prijst het 
plannen van de liefde aan. "Het is natuur-
lijk voor gezonde jongelui één tot twee-
maal per week tesamen in bed te kruipen" 
maar zegt de auteur," men moet er best mee 
ophouden wanneer men te weinig slaapt of 
gedurende ziekte, na gedronken te hebben of 
wanneer men vermoeid is door overwerk”.
De Volksrepubliek staat jaren achter op

huwelijk ( 28 voor jongens en 25 voor 
meisjes) en het "gepaste” aantal kinderen 
( 2 per familie in steden, 3of 4 op het 
platteland). Het geslachtsleven is uit-
sluitend toegestaan aan monogaam gehuw-

fluit
de heterosexuele personen wier huwelijk 
officieel is gesloten en geboekstaafd. 
Ontrouw kan worden gestrafd met 10 jaar 
gevangenis hetgeen geldt voor de man zo-
wel als voor de vrouw. Koppels die te 
jong huwen kunnen naar verschillende ste-
den gezonden worden, en een vrouw die "te-
veel" kinderen baart wordt ingeschreven 
voor "vrijwillige" sterilisatie.

VERKRACHTING

Slechts een klein aantal groepen men 
"Confussiaanse immoraliteit" hebben in 
China kunnen overleven, o.a. in Kanton, 
waar je de "straatkippen" herkent aan hun 
gesofistikeerde haartooi en hun kleurrij-
ke (niet-proletarische) kledij. Ze bieden 
nog
de voorbijgangers nog steeds hun diensten 
aan. De kandidaat-klant gebruikt het ko- 
dewoordje "motor", wanneer ze "zoon van 
motor" antwoord betekent het dat de zaak 
O.K. is, voor zowat 100 BFr.

Er zijn echter vele andere uitwegen 
voor de sexuele energie van de jonge chi-
nezen. Hua is bovendien niet van plan elkf 
kontrole over het sexueel leven van de 
Chinezen op te geven. Zodat het officieel 
persagentschap meldt " In de zaken in ver-
band met individuele liefdesverhoudingen 
en huwelijksproblemen moet men steeds 
naar de richtlijnen van de partij luiste-
ren”. Een uitgave van de regering beveelt 
jongelui aan in bepaalde driftsituaties 
als beste hulpmiddel een koud bad. "In-
dien het niet werkt" vervolgt de brosju-
re " "

probeer dan aan iets anders te den-
ken. ”

Chris HDCEPIED
bronnen (1) "HET V0LK"dinsdagl4 maart p3 

"wat niet mag in China"
(2) NEWSWEEK 16 januari '78 p 24 
Holger Jensen "SChina: S.E.X.”

telten te moeten Dekennen dat sexuele re-
pressie-, een politieke probleem kan zijn 
in een land waar 60 % van de bevolking jon-
ger is als 25. President Hua kwo Feng expe-
rimenteert nu met een programma van vóórzie 
zichtige sexuele opvoeding. De laatste maan 
den werden de plattelandsdokters aanbevolen 
sexuele problemen met hun patiënten te be- 
diskussiëren. Vreemde reizigers hebben nu de alomtegenwoordige sensualiteit van 

het voor-revolutionnair China. Toen Schan 
gai een bordeel telde op elke straathoek > 
en de mandarijnen er tientallen bijzitten 
op nahielden. In die dagen lieten jonge 
communistische leiders zich soms door het 
klimaat meeslepen. Mao zelf was al gehuwd 
wanneer hij er met een hupse aktrice, 
Chiang Ching, vanonder trok in de grotten 
van de Yennan. Ze huwden wel later. Ette-
lijke jaren later werd ze de leidster van 
de beruchte bende van vier.

Het instellen van de diktatuur leidde 
tot drastische maatregelen om sex onder 
kontrole te krijgen. De partij dikteert 
nog steeds de minimumleeftijd voor sex en

film

SK00P 

zaal 1
20y Next stop Greenwich Village 

P. Mazursky

22u30 Fearless Vampire Killers 
R. Polanski

zaal 2
22u Rebel without a cause 

N . Ray

VOORUIT

14u - 22u15
Le diable dans la boite 
P. Lary

16u30 - 1 9u4F
One flew over the cuckoo's nest 
M. Forman

qî? menu

MENU

madag freeky dansoep
gemarineerde freeky zonder 
saus
pikante broeinetten a lala

didag boeuf mot poele in geïndek- 
seerde saus 
sorry: soep is er ook 
faf af afaatjes in besprenkel-
de stembanden

wodag snuffel soep
specifieke eigenheidjes 
gegratineerde ratatouille 
met gribiehesaus

dodag new wave soep
blondietjes op zijn cos tel. los 
hoofse marianne wachtte niet 
op het huwelijk

vrdag natte soep of pap
ook dat nog, jammer en helaas 
is het weer al feitelijk nog 
niet zö erg laat nfnietsoms

e r  is K/e e r eens verschenen

° JAWAADE 9 :
het tijdschrift van de werkgroep 
ERAPP (van de psychologen en peda- 
gogoen) verschijnt een laatste 
maal d it schooljaar: met volgende 
artikels .interview met Cooper

.verslag van een inter-
nationaal kongres te Trieste over 
anti-psychiatrie.

.dB Tvindt-school in 
Denemarken, waar met projekten 
wordt gewerkt, en men poogt op 
daadwerkelijke wijze de band 
met de Derde Were ld te leggen, 
o.a. door rmandanlange verblijven 
daar in goedvoorbereide busprojek- 
ten (bussen die z e lf worden her-
steld en ingericht)

. nabespreking van de week 
van Krapp en enige bezinning

.verslagen ban de stu-
dentenvertegenwoordigers.

Wordt verspreid in de fakulteit 
Psychologie en Pedagogiek en is 
ook verkrijgbaar in de Brug.

° ROJE REU 11:
het tijdschrift van VVS, nog steeds 
dB' vereniging van Vlaamse Studenten, 
z'ie ook e Zders,
-Fn dit laatste (?) nummer staande 
programma's van de 2 opkomende 
strekkingen.
Verder nog wat aktienieuws, vooral 
tvm. de sociale scholen.
Is,te krijgen in het Studenten-
huis de Brug, evenals vorige num-
mers van de Roje Reu.

° SCHAMPER 60 :
het studententijdschrift aan de RUG. 
verschijnt wekelijks en publiceert 
deze week de volgende kontroversiële 
stukjes: .een artikel uit de Pravda 
over de VVS-kogressen.

.de bekende Kunstjes 

.RvB-nieuws (spannend) 
•Vegetarisch schranzen in de

Brug
.Castro over mei '68 (lezen!) 
.na lang overwegen en raad-

plegen van onze juridisch adviseur, 
nu in Schamper : SEX IN CHINA. Alles 
wat u al lang wilde weten, maar 
niet vragen durfde. Speciaal voor u.

. de agenda met de rubriek 
"er is weer eens verschenen" waarin 
volgende onderdelen staan:
-Jawaade 9 
-Roje Reu 11 
-Schamper 60.
Het was ons een waar genoegen u te 
mogen aanbieden deze tekst. Groeten.

VOORDRACHT
Volkshogeschool Elcker-Ik 
i.s.m. Uerkgroep Landbouw en BON

organiseert een reeks van 5 voor-
drachten over "Landbouw en voeding"

20 april: Algemene probleemstelling 
27 april: Funktie van de landbouw 

in onze maatschappij 
3 m e i : Funktie van de voeding

in onze maatschappij 
11 mei: Het wereldvoedselprobleem
18 mei: Alternatieven en akties

Inschrijven voor de ganse:reeks 
door 100 fr te storten op rek. nr. 
001-0288719626 van Elcker-ik Gent, 
Hoogstraat 9

Benefietaktiviteiten 
ten voordele van de wijkschool 
De BUURT 
op 29 april
's namiddags kinderaktiviteiten 
net de Stekelbees en marionetten- 

teater Taptoe

's avonds bal populeir met 
de Lnchte Genteneirs, Yvan Heylen 
en zo
daarna nog volksbal, tot de dood .• 

er op volgt
inkom: rond de zestig frank


