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MORE! KULTUUR JAJA...
Met een beetje geluk hoeven 0o ! Was je net aan ' t eten? Agenda [lat. ”de dingen die
we voor het vullen van de Leg dan even je broodje op- zouden moeten gedaan wor-
volgende schamper geen poot zij. Vork en mes: neer ! den"). Ook Schamper heeft
meer te verzetten: deze week Hier is andere kost.Lees- er elke week één. En het za)
liefst 4 denderende trei- voer voor de beesten. Film, (JA) plezieren dat hij dit-
nen van lezersbrieven. MORE toneel en de laatste mode maal ook is afgedrukt.

i

SLINKS TEGEN SLECHTS
Vorige week woensdag verkoos de 
sociale raad een nieuwe voorzitter 
ter vervanging van Michel Muylle 
(daag, Michel). voor de funktie van 
voorzitter, die aan één van de vijf 
studenten in de sociale raad voor-
behouden is, hadden Miquel Stevens 
(diergeneeskunde), tevens studenten-
vertegenwoordiger in de raad van be-
heer, en Johan De Caluwé (postgra- 
duaat informatica) zich kandidaat 
gesteld.
De eerste staat bekend als een recht- 
voor-de-raapse ‘paardepiet’ die de 
numerus clausus in de fakulteit dier-
geneeskunde onvoorwaardelijk verde-
digt. De tweede deed vorig jaar zijn 
intrede in het studentenwereldje als 
fakulteitsafgevaardigde in de sociale 
raad - hierbij gesteund door de tradi-
tionele vleugel van de studenten-
vertegenwoordiging in de raad van 
beheer, zijnde S. Ossieur, D. Vande- 
pitte en ... jawel M. Stevens - en 
wordt op het politieke schaakbord 
als Zwitsers neutraal omschreven.

Vandaar dat diens kandidatuur voor 
het voorzitterschap van de sociale 
raad bij sommigen als een volslagen 
verrassing insloeg. Stevens daarente-
gen vertelde aan iedereen die het 
horen wou erg gebrand te zijn op dit 
voorzitterschap.

Het heeft echter niet mogen zijn. 
Met 4 stemmen voor en 5 tegen werd 
Stevens niptjes gewipt. Hoewel de 
stemming geheim verliep, kunnen we 
met 99,99 pet zekerheid schrijven 
dat voor De Caluwé stemden M. 
Tamret (wetenschappelijk personeel) 
G.Stur (ACOD), E. Van Biesen 
(VSOA), Tijl Maes (student geschie-
denis) en hijzelf. De vier leden van de 
sociale raad die liever Stevens als 
voorzitter hadden gezien, waren 
prof. Willemaers (PPW), Dirk Vande- 
pitte (student toegepaste weten-
schappen), Francis De Ketelaere (stu-
dent geneeskunde) en hijzelf - niet

GOUDEN JAREN
De universiteit heeft de pest aan pro-
cessen want winst valt er nooit te 
rapen. Een proces tegen een student 
of een personeelslid deukt het imago 
en die schade zou nog veel groter 
kunnen worden.
De uitspraak die op 14 maart zal 
vallen over een miljoenenverduiste-
ring is dan ook een uitzondering. 
Alleen houdt de verdediging staande 
dat de misbruiken zelf niet zo uit-
zonderlijk waren.

Het is een publiek geheim dat in de 
gouden jaren ’60 en ’70 kwistig 
met geld werd omgesprongen aan de 
universiteit. De beklaagde die vorige 
week voor de rechtbank kwam was 
aangesteld als verantwoordelijke voor 
het dagelijks beleid van het RUG-res- 
taurant voor het personeel.
Dan eens de kas van die personeels- 
bond, dan weer de restaurantskas 
zelf werd aangesproken om o.a. de 
eigen inkopen in de Makro te betalen

A fTr e k k e r

een diesel-autootje te kopen, de 
brandstof voor het autootje, de gara-
ge voor het autootje en gedeeltelijk 
zelfs voor de caravan achter het 
autootje.

Toen de administratie haar dringend 
verzocht het geld terug te storten 
werd dat bevel trouw opgevolgd... 
met geld uit de kas. Uiteindelijk zou 
zelfs een 100.000 frank uitgeleend 
zijn voor persoonlijke kosten. De 
beheerder vond terugbetaling niet 
nodig.

De verdediging schuift de schuld 
voor een stuk op de RUG-administra- 
tie die dergelijke misbruiken overal 
oogluikend zou hebben toegelaten. 
De universiteit en de personeelsbond 
zijn niet erg gelukkig met de publici-
teit rond deze miljoenenzaak, en 
wijzen erop dat de ‘gouden jaren’ al 
lang voorbij zijn.

(FG)

Van 27 februari tot en met 2 maart 
gaat er in VZW ZWABBER, Kon. 
Elisabethlaan 51, 9000 Gent een 
info-week door rond Noord-Ameri-
kaanse Indianen onder de titel : 
‘Alle indianen schieten met bananen’ 
Deze bestaat uit een permanente 
tentoonstelling over leven en kuituur 
van de indianen en avondanimatie. 
Openingsuren : 12.00u -20.00u. 
Verloop:

- maandagavond 20u. : tentoonstel-

lingsopening met Walther Bruggeman 
(Waia)
- woensdagavond 20u30 : film:
‘A man called horse’ van E. Silver- 
stein. Inkom 60F/80F.
- vrijdagavond 20u30 : Debat over 
Indiaanse problematiek. Inleiding 
door : Patrick Boes (Babai) 
gesprek met een indiaanse delegatie 
bestaande uit : Bill Wah Pepah, Nilak 
Butler ( van de Int. Indian Treaty 
Council) en Tom Lablanc (dichter).
De inkom : 40F/50F.______________

dezelfde hijzelf als die van daarstraks 
maar dat had u al door. De vertegen-
woordiger van de kostelijke vakbond 
van de openbare diensten, R. Van- 
dendriessche, was afwezig, maar het 
was algemeen bekend dat ook hij 
voor E>e Caluwé zou gestemd hebben 
Stevens had zich in vakbondsmid- 
dens immers niet al te geliefd ge-
maakt door een aantal krasse, zeg 
maar anti-syndikale uitspraken (wat 
nog niet wil zeggen dat hij een anti- 
syndikalist is, natuurlijk).

De zoveelste episode in de geschie-
denis van het politieke wereldje der 
studenten met de daarbij horende 
strijd tussen links en rechts is weer 
’es afgelopen. Of om het met Van 
Kooten en De Bie te zeggen, tussen 
slinks en sleets. Dit keer won slinks 
het pleit, in de volgende aflevering 
wordt het ... wie weet. Nog zes 
weken en ’t is weer Pasen.

(F.V.)

AGGRE-
GAAT HET ?

De aggregatie zal grondig hervormd 
worden als de VLIR (interuniversi-
taire raad van de Vlaamse universi- 
teiten waarin alle rectoren zetelen) 
haar zin krijgt. Niet alleen de oplei-
ding aan de universiteit moet herzien 
worden, bovendien zou een ‘stage- 
jaar’ noodzakelijk zijn om een vol-
tijdse job te krijgen.

De raad van rectoren heeft uitgere-
kend dat in sommige faculteiten 
negentig procent van de afgestudeer-
den in het onderwijs terecht komt, 
zonder dat de aggregaatsopleiding 
een voldoende basis meegeeft op, 
wat men zo mooi noemt, pedago- 
gisch-dedactisch nivo.

NIEUWE VAKKEN.

Om de sprong tussen vakopleiding en 
onderwijskunde wat op te vangen wil 
men in het curriculum van de licen-
ties een paar vakken opnemen die 
specifiek onderwijsgericht zijn. Deze 
keuzevakken zijn verplichte materie 
voor wie later toegelaten wil worden 
tot de aggregatie. Praktisch wil men 
dat organiseren via een nog op te 
richten Interfacultair Centrum Ag-
gregatie en hier zit het eerste angeltje 
verborgen : dit centrum vereist eigen 
financiële middelen...

Happart * Een knap politicus * Staat 
nu ook  op de europese PS-lijst * ‘PS’ 
staat voortaan voor: ‘Paysans Sépara- 
tistes’ * Sommigen willen nog verder 
gaan en de zaak m eteen veranderen 
in ‘Retour a Fourons’ * Maar dat ligt 
in Vlaanderen * Grondwettelijk * 
Heet eigenlijk Voeren * Als de PS 
(pardon : Retour a Fourons) winnen 
ligt Vlaanderen dus van de Noordzee 
to t Arlon * Pardon, Aarlen * Binnen-
kort tot Berlijn * Hangt er vanaf hoe  
de lijst ‘Wieder nach Flanders’ het 
doet * In elk geval wordt Standard- 
FC Brugge al een derby * Zal Vlaan-
deren eindelijk ook  z ’n aardbevingen 
hebben * Zee, strand en duinen had 
het al * Aan Holland winnen we 
dus niks * Overigens denkt de CVP 
eraan Karei Dillen op te stellen * 
(rechtsachter) * Wordt nuttig m ocht 
Vlaanderen er inderdaad m et één 
klap 3,5 miljoen Walen bijkrijgen * 
Dillen zou ze er direkt uitzetten * 
Gastarbeiders buiten vindt hij ‘Werk 
in eigen streek’ * Maar die Walen 
zaten al in eigen streek * Blijft over: 
werk... * Karei Dillen wil dus eerst 
de werkgelegenheid bevorderen... * 
Waarvan akte * De lijst ‘Wieder nach 
Flandern’ doet h et goed * Blijkt 
over een konfortabele meerderheid 
te beschikken * Willkommen in 
Groot-Dietsland * Het heeft er altijd 
ingezeten * In die Vlamingen * Wat 
dacht je ? * Nu nog. Frankrijk * En 
dan de Heilige Stoel * Pater Ver- 
steylen for Pope * De kristenheid ge-
regeerd vanuit de cel * Overal fiets-
paden * En biefstuk friet * D e  
Vlaamse Leeuw als nieuwe Interna-
tionale * La Lutte Flamande * La 
Lutte Finale * Die begon m et José 
Happart * Waarlijk een groot staats-
man * Staat nu ook op de europese 
PS-lijst...

EXTRA JAAR.

De kandidaat-lesgever zou met zijn 
universitair diploma daarenboven 
niet direct aan de slag kunnen: hij 
mag maximaal een drie-vierde 
betrekking aannemen en moet ge-
durende 60 uren seminaries volgen 
onder begeleiding van een erkende 
en ervaren leerkracht. Eenmaal dat 
attest op zak is hij (of zij) volledig 
in orde met de aggregatie. Angel 
nummer 2 : heel wat afgestudeer-
den vinden niet zo direct werk, 
wordt hen dan uiteindelijk toch een 
full-time aangeboden, dan mogen ze 
die niet eens aannemen?

Hoe prestigieus de VLIR ook is, 
de wetten kunnen ze niet stellen. 
De bal ligt nu in het kamp van de 
politiekers.

(FG)



oooooooooooooooooooooooooooc LEZERSBRIEVEN ooo°oeeooooc»ooeoooo&ooooooooooooooooo&o&oooooc

Zoals iedereen wel zal gemerkt heb-
ben of nog zal merken, zijn er deze 
week 4 lezersbrieven op de redac-
tie toegekomen. Wij zouden het ech-
ter wel op prijs stellen dat deze brie-
ven iets korter zouden zijn, om te 
vermijden dat we op een bepaald mo-
ment een hele Schamper moeten vul-
len met lezersbrieven.

1.
ANARCHISME

Bij het lezen van Schamper nr 184 
verschoot ik lichtjes van de brief van 
ene J. De Smet. Als die waarde lezer 
inderdaad al die publicaties leest, dan 
doet hij het toch niet goed.
Mijn beste vriend, je kan bezwaarlijk 
een anarchistische vereniging uitslui-
ten, omdat ze volgens jou ’geen bij-
komende vorming geeft aan studen-
ten’. Of krijg jij zoveel lessen waarin 
het anarchisme in al zijn vormen aan 
bod komt ?
Ten tweede willen anarchisten inder-
daad ons ’demokratisch bestel’ ver-
anderen. Maar wel omdat het in de 
praktijk geheel niet democratisch is. 
Buiten een keertje gaan stemmen 
hebben we toch niet veel te zeggen in 
de beslissingen die ons aangaan. Ons 
democratisch regiem wordt namelijk 
gekenmerkt door een systeem van 
vertegenwoordiging door mensen die 
het allemaal schoon kunnen uitleg-
gen, omdat ze het zogezegd beter we-
ten. Met als gevolg o.a. 600 a 700 
duizend werklozen, en zoveel miljar-
den voor nutyeloos militair tuig.
’Nu willen anarchisten dit systeem 
veranderen in een diktatuur van het 
proletariaat’, maar door een basisde- 
mokratie, een kleinschalig georgani-
seerde samenleving waarin iedereen 
kan meebeslissen. Ik raad je aan de 
teksten van een Kropotkin, Bakoenin 
en vele anderen te lezen (een goeie 
inleiding vind je in de ’Anarchistic 
Reader van G. Woodcock, uitgegeven 
door Penguin Ltd).

Ph. Wittenbergh, 
Anarchistisch Kollektief.

2 .
T  ZAL WEL GAAN

Daar de jongens van het TSG niet 
beter weten, zullen wij enkele ga-
ten in hun uitspraken dichtmaken.

Er moet niet meer getwijfeld worden 
aan het feit dat DM- unief jongens als 
leden zou hebben; we hebben er 
GEEN en gezien onze bestaansreden 
wensen wij er geen op onze vergade-
ringen. Dat er jongens zijn die onze 
werking steunen en die hun solidari-
teit betonen op onze akties, kunnen 
wij alleen maar toejuichen, want ook 
wij staan achter het idee van brede 
frontvorming. Wie daaraan twijfelt 
weet niet goed hoe DM in elkaar

id eologische basis van onze bewe-
ging; en van zo’n persoon kan men 
bezwaarlijk correcte uitspraken ver-
wachten. Het gaat hier trouwens om 
feiten en speculeren heeft dan weinig 
zin.
Dat de meneer en kwestie geen ex-
pert is in logisch redeneren, blijkt al 
vlug uit zijn volgende uitspraak: 
’Luc:... Misschien dat er bij bv Dolle 
Mina meer vrouwen zijn dan man-
nen, maar soms twijfel ik zelfs daar-
aan. Als je trouwens naar de vrou-
wencommissies van politieke partijen 
kijkt, valt het op dat daar vaak even-
veel mannen als vrouwen inzitten.’ 
Het koppelen van de twijfel over het 
lidmaatschap van mannen in DM en 
die in vrouwencommissies van poli-
tieke partijen bewijst de ’grootheid’ 
van zijn redeneringsvermogen. Daar 
de eerste stelling fout is, kan de 
tweede stelling (als gevolg) moeilijk 
juist zijn. En met het vergelijken van 
een vereniging die aan de RUG aktief 
is en zich naar studenten richt, los 
van elke politieke partij, met com-
missies van politieke partijen; is de 
staart aan het varken gevoegd.
Onze vraag: Is dat het resultaat van 
die ’zware filosofische arbeid’ ? 
Trouwens het antwoord op de vraag 
in kwestie ’Er zijn opvallend minder 
meisjes dan jongens bij ’t Zal. Heb-
ben jullie daar een verklaring voor ?’ 
werd door de heer Luc deftig ontwe-
ken door middel van wat gelul. 
Misschien mag DM dan wel een ant-
woord geven. Een vertegenwoordig-
ster is één maal naar een ’vergade-
ring’ geweest, was er het enige meisje 
en heeft er weinig gemerkt van die fi-
losofische arbeid, buiten een poging 
van enkele nuchtere wezentjes... . 
Voor de heer Johan is het ook maar 
al te duidelijk. De vrijzinnigheid zel-
ve impliceert het niet aanvaarden van 
alle onrechtvaardigheden in onze 
maatschappij en op de universiteit. 
Door te laten zien dat je vrijzinnig 
bent, toon je onmiddelijk dat je niet 
twijfelt aan de gelijkheid tussen man 
en vrouw. Allemaal goed en wel, die 
twijfel hebben wij ook niet en juist 
DAAROM strijden wij voor gelijk-
heid.
Wat doen de aktieve leden van het 
TSG nu:
— zware filosofische arbeid verrich-
ten, waarvan we zojuist een staaltje 
ter illustratie kregen, om toch maar 
uit te zoeken waarvan die ongelijk-
heid komt (dat welen wij allang) en 
wat de befaamde andere filosofen 
erover schreven grondig ’bestuderen’ 
om dan tot de conclusie te komen 
dat zij er eigenlijk niet zoveel aan 
kunnen doen dan de gelijkheid te 
aanvaarden daar zij trouwens ’eigen 
is * aan de vrijzinnigheid zelf’.
— na het verrichten van die zware 
filosofische arbeid echter, moet zij 
gecompenseerd worden.
Logisch gezien, zouden wij het resul-
taat van die arbeid naar buiten bren-
gen om op basis van het denkwerk, 
te ageren tegen die ongelijkheid.
De JONGENS van het TSG brengen 
het resultaat van hun denkwerk dui-
delijk op een andere manier naar 
buiten. Zij zijn duidelijk niet fier op

het resultaat van hun denkwerk maar 
wel op hun piet, want die wordt naar 
buiten gebracht. Daar zij beweren 
dat dit maar een keer per jaar 
gebeurd, kunnen wij daaruit afleiden 
dat zij weinig filosofische arbeid 
verrichten...
De wijze Christophe vertelt ons daar-
na dat ‘die avond OOK in gesloten 
kring plaats had’. Wanneer brengen 
jullie het rijpe denkwerk dan wel 
naar buiten jongens en hoe groot was 
die gesloten kring dan wel??
Het zal ook een toeval wezen dat 
‘vrouwen de ’t Zallers meestal zien 
als ze bezig zijn die intellectuele 
arbeid te ‘compenseren’.’

Daar ‘de piemel in het bier soppen 
een onderdeel is van het ’t Zal’, hoe 
verwachten jullie dan nog dat meisjes 
gaan mee werken en zich in zo’n 
groep zullen thuisvoelen? Het ant-
woord is voor de heer Johan ‘...Want 
als zij dat provocerend vinden van 
onze kant — en wij geloven nog altijd 
dat provoceren aanzet tot denken 
dan moeten zij maar EVEN PRO-
VOCEREND doen en dan zouden 
wij ook gaan nadenken. Maar seksis- 
ten zijn we zeker niet. ...’.
Zo’n uitspraak is dus ook grote 
lulkoek, je kan alleen maar twijfe-
len aan de geloofwaardigheid ervan. 
Eerst moet de vrouw ook ’s tonen 
wat zij aan het lijf heeft, dan pas 
gaan de jongens van het ’t Zal naden-
ken en daarna durven zij nog bewe- 
ten dat dat geen seksisme is.
Voor hen staat het vast dat zij geen 
seksisten zijn, ze zijn ‘trouwens’ 
vrijzinnig. Maar waarom die nood-
zaak om striptease girls te huren?
Oja de zware intellectuele arbeid 
moest gecompenseerd worden... 
Komt er dan nog bij dat die compen-
satie ‘mislukt’ is daar de meisjes in 
kwestie ‘lelijk’ waren; van seksisme 
gesproken... (gelukkig kwamen dan 
de ‘schone’ piemels van de kijklusti- 
gen te voorschijn, want anders waren 
ook de ’t Zallers zelf gedesillusio-
neerd in de werking van hun vereni-
ging en zou die wel ’s kunnen plat 
vallen).
Mogen wij er dan nog eventjes op 
wijzen dat wij als progressie ven ook 
steeds de maatschappij herdefiniëren 
en her onderzoeken. Het grote ver-
schil met TSG ligt hem hier in het 
feit dat wij van ons denkwerk kon- 
krete aktiepunten maken en telkens 
wij wat ‘herontdekt’ hebben omtrent 
deze maatschappij brengen wij dat 
naar buiten met een duidelijke doel-
stelling nl. het streven naar een maat-
schappij met volkomen gelijkheid en 
zonder enige discriminatie.
Wij denken niet over het monopolie 
te beschikken op het begrip ‘progres-
siviteit’, maar aangezien wij wel age-
ren om onze definitie van ,maat-
schappij’ te verwezenlijken, durven 
wij aanspraak maken op een mono-
polie van dat begrip.

Tot slot nog een opsomming van wat 
wij geleerd hebben uit het interview. 
Ten eerste: TSG is vrijzinnig en daar-
mee is het verhaaltje uit. Die vrijzin-
nigheid impliceert dat zij elk mensen-

recht aanvaarden en alle ongelijkhe-
den verwerpen, maar daar blijft het 
ook bij. Zij voelen zichzelf in het 
reine en hebben dan ook geen 
behoefte om de noodzaak van het 
eerbiedigen van de rechten naar bui-
ten te brengen.
Ten tweede: TSG is echter helemaal 
niet zo rein. Uit het interview blijkt 
duidelijk dat zij wel seksistisch zijn 
en ook in hun aktiviteiten steken 
zij dat seksisme niet weg. Deze jon-
gens beseffen duidelijk niet dat sek-
sisme de kiem naar discriminatie 
bevat en er ook een aanleiding toe 
is.
Ten derde: TSG verricht niet op de 
eerste plaats zware filosofische ar-
beid, zoals zij zelf nog steeds durven 
beweren, maar de ludieke akties zijn 
voor hen duidelijk een prioriteit.
Wat te denken van een vereniging die 
zichzelf steeds smoesjes wijs maakt...

namens, Dolle Mina-Unief 
An Moerman

3.
Opgelet fallocraten, hier komt de 
concurrentie !

Dat progressieve vrijzinnigheid gelijk-
staat aan anti-katholiek sexistisch 
gelul wisten wij nog niet. (Opgelet, 
wij passen ons aan aan de taal van de 
heren ’t Zallers van het interview !)
Zij hebben het feminisme wel niet 
nodig gehad om te weten dat vrou-
wen ‘gelijk zijn aan mannen’ (?), 
wonderlijk genoeg lijk wij het ’t zal 
wel nodig te hebben om ons er nog 
‘even’ aan te herinneren hoe onge-
lijkwaardig vrouwen behandeld wor-
den door sexisten (sorry macho’s wij 
zijn niet de vrouwen die graag ‘de’ 
vrouw uithangen, als deze al bestaat) 
Het is niet omdat wij geshokeerd 
zouden zijn door een blote penis of 
door weinig^subtiel taalgebruik dat 
wij hen sexisten noemen. Even

vervolg op p. 3

le  klasse-onderricht, ervaring sinds 1945 NEDERKOUTER 118 - 9000 GENT

Een rijbewijs behaalt U best met de (^A)

( v  v  ^ 1  !^a ) steeds de GOEDKOOPSTE en BESTE instelling !
- Doe zoals vele voorgangers en volg bij (^ a ) de lessen

sirtliiic
/ f ’ / /

R£/Z£/V,EE/V U /rP A ij/M } M  card en postershop

Een rijbewijs alle kategorieën kan U in 14 dagen tijd behalen p  unieke gadgets

Elke week beginnen wij met nieuwe kursussen. Overpoortstraat 47, 9000 Gent moderne inlijstingen

NIEUW :Men kan afzonderlijk de theorie of de praktijk volgen. Tel. 091/21.21.47 ..... -

Leslokaal : Geb. Van De Veldestraat 12 -14
Voor meer inlichtingen tel. 22.45.45 GENT

ALLE FILMAFFICHEN



BOEK
DE VERZOEKING

Jacob Groot, een vrij succesvol N e-
derlands dichter, kon de verleiding  
niet weerstaan ook eens een roman 
te schrijven. Deze is onlangs op de 
markt gekom en, onder de titel ’De 
Verzoening’, uitegeven bij De Har-
monie te  Amsterdam en telt 230  
zware pagina’s.

In dit debuut gaat de auteur zich 
a.h.w. bezinnen over zijn leven. Aan 
33- jarige leeftijd maakt hij een bij-
zonder zware persoonlijkheidskrisis 
door en bijgevolg is het hoogtijd voor 
een grondige introspectie. Hierbij 
gaat hij terug in zijn herinneringen. 
Het autobiografische wordt echter 
heel fragmentarisch weergegeven en 
is eerder een soort sfeerschepping: 
Jacob Groot geeft ons allemaal klei-
ne steentjes die goed passen in het 
geheel, in het kader van zijn gedach-
tengang. Groot lijkt minder bezig te 
zijn met het ons verschaffen van va-
labele informatie over zijn verleden, 
dan met de ontoereikendheid van het 
menselijk geheugen. De beelden die 
men van zijn verleden heeft zijn al-
tijd door de tijd en door persoon-
lijke interpretatie vertekend, je herin-
nert je altijd alles anders dan het in 
werkelijkheid was. Hij legt ons bijna 
uit hoe de herinnering tot stand 
komt, hoe het geheugen werkt (en 
niet werkt).
Het personage uit deze roman lijdt 
aan een soort sartriaanse, eksistenti- 
ele wereld- en zelfvervreemding. Hij 
is elk kontakt met de wereld kwijt 
('dat ik volkomen af gesneden ben', 
p. 66) hij hoort nergens meer bij en 
wil er ook niet meer bijhoren. Gevoe-
lens van desoriëntatie, machteloos-
heid, angst, eenzaamheid en een bij-
zonder pregnant eksistentieel gemis 
houden hem in een soort zware de-
pressie gevangen. Het personage is 
zichzelf a.h.w. kwijt. Deze vervreem-

DOEK!
DUITS GERMANISTEN TONEEL

’Dit jaar wordt de traditie doorbro-
ken !’. Een belofte uit de program- 
mabrochure die ons naar het puntje 
van onze stoel dreef, maar naar de 
voorstelling vorderde, ons steeds die-
per onderuit deed zakken. Bij nadere 
lectuur achteraf bleek dan ook dat 
deze gewaagde uitspraak slechts mis-
leidende reklame was en enkel sloeg 
op het aantal akteurs, dat in verge-
lijking met vorige jaren gevoelig de 
hoogte was ingegaan.

Het scenario van ’Das Haus in Monte-
video’, een stuk van C. Goetz, laat 
zich in twee regeltjes samenvatten: 
een vader van zes kinderen dient zich 
aan als vaandeldrager der moraal. 
Een konfliktsituatie brengt echter 
die moraal aan het wankelen en geld-
zucht dwingt zelfs even de prekende 
vader helemaal uit zijn koers te slaan. 
Uiteindelijk plooit hij toch niet en 
hij wordt daarvoor beloond. Besluit: 
menselijkheid primeert boven een 
konsekwente moraal. Waarlijk, mijn-
heer pastoor zou het niet beter kun-
nen verzinnen. Om dit te vertellen, 
liet men niet minder dan zestien kar- 
rikaturen opdraven: de moeder- huis-
sloof, een bende kinderen, en de on-

ding wordt duidelijk uitgewerkt in 
het beeld zichzelf niet thuis te vin-
den. ’Steeds weer opnieuw: de ver-
lammende verbazing niemand thuis 
te treffen. Ik kan maar niet begrijpen 
dat ik niet thuis ben' (p. 163).

Dit is allemaal best te verteren als het 
niet al te lang duurt of als het op een 
goede manier is neergepend. Maar Ja-
cob Groot verveelt je 230 blz lang 
met een bijzonder bombastische op-
eenstapeling van beelden. Toegege-
ven, sommige beelden zijn treffend, 
efficiënt en krachtig. Maar als een 
heleboel beelden op elkaar gestapeld 
worden, verliezen ze al hun waarde, 
hebben ze op den duur geen beteke-
nis meer en wordt het mooiste beeld 
hol en simplistisch. De symboliek 
neemt trouwens zo’n vaart dat, als je 
eventjes niet oplet, je gewoon niet 
meer weet wat je eigenlijk nog aan 
het lezen bent; Jacob Groots zins-
wendingen lijken dan allemaal holle 
frazen, ontdaan van elke logisch sa-
menhang en verstaanbaarheid. Zijn 
stijl is zwaar symbolisch (of wil dat 
althans zijn), en door het constant 
herhalen van zinnen, zinspatronen of 
woorden probeert hij aan te sluiten 
bij de stijl van de bezwerende formu-
leringen.
De enige manier om dit boek geniet-
baar te maken, is het op te splitsen 
(tijdens de lectuur) in kleine frag-
menten en die afzonderlijk te lezen, 
zoals ’Petits poëmes en prose’ (dank 
U, Charles Baudelaire), maar let wel, 
kwalitaitief gaat de vergelijking abso-
luut niet op. Het is wel de enige ma-
nier om een antal mooie beelden van 
Groot tot hun recht te laten komen, 
zoals:
'Maar deze ontroering zou een herin-
nering zijn: een herinnering aan een 
ontelbaar aantal keren, herleid tot 
één keer die niet plaatsvond, dat ik 
's nachts langs deze weg liep—. . .'

(P- 31) 
Nadine G

’Een stuk met inhoud’ luidde iro-
nisch genoeg de tweede belofte van 
regisseur J. Vermaercke. Waar hij dat 
vandaan haalt is ons een raadsel, 
werd dit stuk nog maar een gram in-
houd meer ontnomen, dan konden 
ze met z’n zestienen net zo goed an-
derhalf uur op scène staan touwtje 
springen. Men begint zich werkelijk 
af te vragen, hoe de studenten Duits 
te werk gaan bij de keuze van een 
stuk. Waarschijnlijk gaat men jaar na 
jaar in de bibliotheek op zoek onder 
het trefwoord ’cliché’, terwijl de on-
getwijfeld beter gevulde fichebak 
’briljant’ ongemoeid wordt gelaten. 
Wat de voorstelling zelf betreft, kan 
men het werk van de regisseur ver-
dienstelijk noemen. Voor het de kor 
werden kosten noch moeite ge-
spaard; het zag er werkelijk puik uit. 
De akteursprestaties waren niet altijd 
overtuigend (ook dat nog !), maar 
hier kan men als verzachtende om-
standigheid inroepen dat de regisseur 
letterlijk moest ronselen om het no-
dige aantal spelers bijeen te krijgen, 
en hij moest dus roeien met de rie-
men die hij had.
Mocht al deze energie, die zeker niet 
gespaard werd, volgend jaar eens in 
een stuk van niveau gestoken wor-
den, dan kunnen we misschien ook 
eens breken met onze traditie van ne-
gatieve kritiek op het DGT.

Werkgroep derde wereld organiseert:

woensdag 29 februari - 20u30 : 
gespreksavond met SOLIMA : 
‘kiezen voor de arbeidersstrijd’. 
(Solima is een beweging die streeft 
naar een gemeenschappelijk front 
-tussen studenten en arbeider,s zowel 
in eigen land als in de Derde Wereld).

vervolg van p. 2
verduidelijken: stripteases huren op 
een feestje, constant de fluit uit de 
broek halen om te overtuigen van 
hun mannelijkheid, zich geen enkele 
vraag stellen over het feit dat er maar 
heel weinig vrouwen lid zijn van hun 
vereniging, graag de macho uithangen 
e.d. Kan iemand nog twijfelen aan 
hun sexisme?
Verder staan wij verwonderd over de 
schizofrene houding van de heren 
’t Zallers: enerzijds hun openhartige 
gedrag wat betreft copuleren en 
urineren, andersijds hun dubbelzin-
nige zwijgzaamheid wat betreft hun 
politieke standpunten. Als zij het 
etiket ‘rechts’ niet dulden, maar wel 
C. Snoeck steunen bij de verkiezing 
van de raad van beheer, en daarmee 
het LVSV steunen, en zls zij zelf nog 
maar recent een zuivering moeten 
houden hebben onder hun leden om 
er de extreem-rechtsen (VMO-gezin- 
den?) uit te weren, hoe kan dit nog 
gerijmd worden? Wat is er aan de 
hand jongens ? Waarom de dingen 
niet bij hun naam noemen? 
Vrijzinnigheid, graag, en taalminnen-
de studentengenootschappen, O.K., 
maar dan wel op een hoger en 
serieuzer niveau. Er is nog veel werk 
aan de winkel.

Geert en Gudrun Van Der Gucht.

4.
Geachte redactie,
Geachte (pH),

Naar aanleiding van het artikel over 
de vorming van KRASS waarbij B. 
Bouckaert kwam spreken over het 
Libertarisme, wil ik anige dingen 
rechtzetten. Deze lezersbrief is geen 
betoog ten voordele van het Lib., 
doch wil om aan te tonen dat (pH) 
een duidelijk gebrek weer geeft aan 
goede journalistiek.
Het verslag dat U geeft van deze 
avond blijkt enige hyaten en fouten 
te vertonen, een voorbeeld van on-
volledige journalistiek.
Op de plaatsen waar U een vraagstuk 
plaatst in het artikel was wel degelijk 
enige uitleg verschaft door de spreker 
Misschien dat bepaalde zaken niet 
duidelijk waren voor U, doch er was 
genoeg mogelijkheid om U te verge-
wissen van de betekenis hiervan 
tijdens de discussie.
Integendeel van wat U beweert ver-
klaarde de spreker dat er wel tegen-
stellingen aanwezig zijn tussen de 
verschillende klassen, maar dat deze 
niet zouden bestaan indien er een 
Libertarische samenleving zou ont-
staan.
U beweert dat volgens het Lib. aan-
vaard wordt dat de mens fundamen-
teel goed is en dat criminelen die 
blijven rondlopen geen kans zouden 
zien om hun daden uit te voeren. 
Wat is er nu werkelijk gezegd : 
Het Lib. gaat uit van de basis dat 
mensen ook fundamenteel goed kun-
nen zijn en proberen op die basis hun 
theorie uit te bouwen. Nooit werd 
gezegd dat de mensen altijd funda-
menteel goed zijn.
Een duidelijk citaat van de spreker 
bewijst dat de auteur (pH) verkeerd 
is. ‘Geen enkele Libertariër is zo op-
timist om te beweren dat de crimina-
liteit zal verdwijnen uit de geschie-
denis.’
De discussie over de overproduktie 
die U aangeeft in uw artikel werd 
niet in dit opzicht gevoerd. Alles 
draaide rond het feit of overproduk-
tie al dan niet de beslissende 
was van de crisis.

(SD)

Schamper is het officiële universiteitsblad 
van de Gentse Rijksuniversiteit. De redak- 
tie bestaat uit studenten die meewerken op 
vrijwillige basis. Redaktievergadering elke 
vrijdagmiddag om 13.00u in de Brug op de 
lste verdieping, St. Pietersnieuwstraat 45, 
Gent. Tel 259939.

Artikels, Lezersbdeven a i  opmerkingen 
dienen gestuurd naar bovenstaand adres. 
Naamloos is prullenmand.
Klachten over het beleid van de redaktie 
dienen gestuurd naar de voorzitter van de 
controle commissie, Meersstraat 21, Geit. 
Hoofdredaktie: Geert Joris. 
Verantwoordelijke uitgever: Filip Verhoest

vermijdelijke (ook cliché) rondbuiki- 
ge burgemeester- en pastoorfiguur.

woensdag 21 maart -20u30 : 
voordracht door August Vanisten- 
dael:
‘ Noord-Zuid -tegenstellingen ’.

De twee voordrachten vinden telkens 
plaats in het K.U.C., Kortrijksepoort- 
straat 254, 9000 Gent.

□

Dit ligt duidelijk in een andere 
optiek dan de 20 auto’s, 10 villa’s... 
van de auteur.

Of de ‘KRASSERS’ al dan niet met 
vinnige opmerkingen uit de hoek 
kwamen laat ik over aan de ingesteld-
heid van het aanwezige publiek.
(pH) is er misschien van overtuigd 
dat een onvolledig en niet correct 
artikel, waarin de feiten dikwijls 
worden verdraaid of verzwegen, een 
betere en kritischere manier is om 
zijn ongenoegen, ten opzichte van 
het Libertaisme te uiten.
Nog een woord over het begrip ‘mo-
derator’:
Een moderator is iemand die een 
debat of discussie leidt. Hierbij moet 
hij zorgen dat alles op een manier 
verloopt waarbij iedereen aan bod 
komt en het geen scheldpartij of een 
wedstrij dj e ‘wie-kan-er-het-hards-roe - 
pen’ wordt. Dat sommige mensen 
een ‘stille’ discussie hielden was sto-
rend voor de hele discussie. Wie be-
weert dat zij niet de kans kregen om 
een confrontatie tot stand te bren-
gen?
Het ‘formeel’ applaus, zoals (pH) 
dit omschrijft, mag dan wel een 
cliché zijn. Misschien is het niet in je 
hoofd opgekomen dat dit gewoon 
een vorm is om B. Bouckaert te 
bedanken, vooral omdat KRASS er-
kentelijk is dat een Libertariêr 
binnen het kader van een links, 
progressieve werkgroep zijn stelling 
komt toelichten en verdedigen. Of 
moet het volgens (pH) zo gebeuren 
dat een werkgroep eenvorming 
houdt zonder de nodige persoonlijke 
toelichting, welke de meest optimale 
en democratische manier is.

Zoals ik al zei is deze lezersbrief 
geen Lib. verdediging, slechts alleen 
om het gebrek van objectiviteit en 
journalistiek van (pH) de auteur 
aan te tonen en aan te klagen. 
Misschien als (pH) nog eens een arti-
kel schrijft over deen vergadering of 
vorming, dat hij ook eens het verslag 
ter hand neemt en controleert of dit 
overeenkomstig is met zijn bevin- 
dingingen.
Daar ik vermoed dat dit artikel 
voortvloeid uit de subjectieve inge-
steldheid van (pH) stel ik voor om 
geen verslag meer te schrijven over 
een vorming of vergadering en dit 
over te laten aan zijn collega’s.

Hoogachtend,
Stroobandt Luc 

KRASS-lid
Met veel m oeite worstelde ik me 
door uw  zinsconstructies, geachte 
heer Stroobandt, maar dat zal wel 
aan mijn ‘gebrek aan journalistiek’ 
liggen. Daarom heb ik mij ook wijse-
lijk ingeschreven in een schriftelijke 
cursus ‘Kortverhalen en  artikels 
schrijven’. Les 1 handelde over het 
doel van een artikel : gelezen wor-
den. Indien ik volledigheid nastreef-
de, dan vrees ik dat de weergave van 
een lezing o f debat zelfs saaier dan 
de gebeurtenis zelf zal worden en 
daardoor nog minder gelezen. Ik 
maak m e trouwens geen illusies. 
Les 2 van de reeds genoemde cursus 
zegt dat het best is weinig energie 
aan lezersbrieven te verspillen.
Wees gerust, aan artikels over 
KRASS-vormingen en vergaderingen 
zal ik evenmin nog energie verspillen.

(pffffH )

P.S. Typfouten in bovenstaande 
regels zijn voor één keer niet de 
schuld van de ijverige typers.
Waarvan akte.
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Nadat Mei Brooks twee jaar geleden 
met ’Crazy History of the world — 
part I’ de wereldgeschiedenis -van 
holbewoners tot Franse revolutie - 
poogde te herinterpreteren en met-
een een absoluut dieptepunt scoorde, 
is hij nu terug met een zeer geslaagde 
komedie.
To be or not te be’ is een remake 
van het uit 1942 daterende blijspel 
van Ernst Lubitsch. Frderick Bronski 
(Mei Brooks) runt samen met zijn 
vrouw Anna (Anne Bancroft) het po-
pulairste theater van Warschau. Ter 
vervanging van een door hogerhand 
afgevoerde Hitlerparodie, voert 
Bronski elke avond de overbekende 
passage uit Hamlet op. Waarvan een 
jonge luchtmachtofficier gretig ge-
bruik maakt om de suite van Anna 
binnen te dringen en haar het hof te 
maken. Door de Duitse inval wordt 
het theater gesloten en de jonge min-
naar vlucht naar Engeland om dienst 
te nemen in de RAF. Wanneer deze 
naar Warschau teruggezonden wordt

met een geheime opdracht, gaat de 
bal aan het rollen. De Bronski’s ra-
ken tot over hun kop betrokken bij 
een spionagezaak en moeten in de 
meest gekke situaties hun hachje pro-
beren te redden.

Met dit gegeven zet Mei Brooks een 
sneltrein van gags in beweging. Een 
heel goed in elkaar stekend script 
zorgt voor een in stijgende lijn opge-
bouwde en juist getimede spanning. 
De overvloed aan aan gags bewerk-
stelligt dat de spanning om de haver-
klap ontladen wordt. Op deze wijze 
vermijdt het stevig ritme dode pun-
ten en de toeschouwer valt van de 
ene verassing in de andere. Hij krijgt 
de kans niet even op adem te komen. 
Heel de prent loopt als een perfect 
geoliede machine waarvan alle onder-
deeltjes precies op elkaar zijn afge-
stemd. Het geheel wordt gekruid met 
overwegend pittige dialogen die een 
grote slagkracht bezitten.

Mei Brooks zet een Frederick Brons-
ki neer die, slecht en egocentrisch ak- 
teur als hij is, alles doet om boven de 
schaduw van zijn vrouw uit te stij-
gen. Als komiek gefrustreerd, poogt 
hij als ernstig vertolker succes te krij-
gen door op de meest schabouwelijke 
wijze een stukje Shakespeare te debi-
teren wat de vijand de opmerking 
ontlokt dat ’Bronski Shakespeare 
aandoet wat wij Polen aandoen.’
De ironie wil dat Bronski die op de 
planken nog zwakker presteert dan 
een Marijn de Valck in kinderpro-
gramma’s, door de netelige situaties 
waarin hij zich door de spionage-af- 
faire bevindt, gedwongen zal worden 
zichzelf te overtreffen en improvise-
ren als geen ander. Als Anna Bronski 
geeft Anna Bancroft bijwijlen een 
schitterende persiflage op het ’verlei-
delijke stuk- type’ en zet niet gewen-
ste aanbidders spitsvondig op hun 
nummer. Zoals SS- kolonel Erhardt 
(Charles Downing), een maloot die 
voortdurend aan het kortste eind 
trekt. De regie van dit alles is in han-
den van Alan Johnson, de man die in 
’Crazy History of the World-Part I’ 
de choreografie van de inquisitiescè- 
ne deed.

In interviews voorziet Brooks heel 
graag deze prent van het etiket 
’maatschappelijk engagement’. In die 
zin dat zijn komedies lachenderwijs 
de toeschouwer tot bepaalde inzich-
ten brengen, zoals in casu de ver-
schrikking van het nazisme, van de 
Joden- en homo vervolgingen. Een tri-
viale bewering die zoals elke plat* 
titude een zekere grond van waarheid 
bevat, doch hier best in het midden 
gelaten kan worden.

Zoals in ’High Anxiety’ en ’Young 
Frankenstein’ plagieert Brooks hier 
weer op een zeer leuke en geslaagde 
manier. Wie het origineel niet gezien 
heeft mag zich verwachten aan een 
leuk avondje gezellige ontspanning.

Jan Van Rijckeghem

!|Film d ’amore e d’anarchia van 
Lina Wertmüller (It.). Na de moord 

lop een anarchistische vriend besluit 
iTunin, een naiêve jonge boer, in Ro-
me Mussolini neer te schieten. Hij 
neemt zijn intrek in een hoerenkot, 
waar een prostituee die ook in het 
komplot zit, regelmatig een fascis-
tische chef ontvangt. Tunin wordti 
verliefd op Tripdina en brengt twee 
dagen met haar door. Naarmate zijn 
liefde toeneemt, wordt hij steeds 
meer door twijfels verteerd.
De rol van Tunin wordt uitstekend 
vertolkt door G. Gianninni.

INoirs et blancs en couleurs of zoals 
Ide oorspronkelijke titel luidde: La 
victoire en chantant. Het is een anti-
kolonialistische en vooral anti- patri-
ottistische satire van J.J. Annand. 
1915. Een rivier aan de ivoorkust 
met op de ene oever een handvol 
Fransen en op de nadere enkele Duit-
sers die in goede verstandhouding 
een lui kolonialenbestaan leiden. Tot 
blijkt dat in Europa Duitsers en 
Fransen al een half jaar oorlog voe-
ren. Reden om van beide kanten 
zwarten te recruteren om een micros-
copische maar nietemin wrede en 
zinloze oorlog te voeren. Zwart te-
gen zwart, elk onder een andere 
’blanke’ vlag. De zinloosheid wordt 
helemaal duidelijk als Engelsen de 
oorlog als beëindigd verklaren en zelf 
'het gebied opeisen.

, King of Comedy
jWeer een samenswerking tussen ak- 
teur De Niro en regisseur Scorscese, 
zoals in Taxi Driver en Raging Buil. 
De Niro speelt hier Rupert Pupkin, 

leen man die overtuigd is van zijn ei- 
ge komisch talent en ervan droomt 
beroemd te worden. Op een avond 

|kan hij zijn idool Jerry Hangford 
(Jerry Lewis), bekend om zijn talk- 

I shows op TV, aanklampen. Rupert'| 
zal Jerry dwingen zijn belofte te hou-
den en hem als komiek een kans te 
geven.

STUDIO SKOOP PROGRAMMATIE

Programma van de week vanaf vrij-
dag 24 februari tot en met donder-
dag 1 maart.

20.00u : THE WORLD ACCOR-
DING TO GARP
Van George Roy Hill met Robin Wil-
liams, Mary Beth Hurt, e.a.

22.00u: QUARTET
Van James Ivory met Isabelle Adjani.

Voor de week vanaf 2 maart zijn aan- 
gekondigt: LE MÉPRIS van Jean-Luc 
Goddard met Brigitte Bardot, Michel 
Picolli.
HOME MOVIES van Brian de Palma 
met Kirk Douglas, Keith Gordon, 
Nancy Allen, ...

ANjER
De VZW Anjer is opgericht binnen 
het Masereelfonds en wil zich speci-
fiek met kuituur in arbeidssituaties 
bezighouden. In dat kader wordt er 
een ondersteuningsaktie opgezet 
n.a.v. het verschijnen van het Fabel- 
ta-bezettersdagboek: ‘We kijken elke 
dag naar de horizon’.
Het programma van deze aktiviteit 
omvat een fototentoonstelling (door 
Winniefred Bauwens met fotomate- 
riaals van de ex-bezetters) video- 
vertoningen, voorstelling van het 
Fabelta-boek en mogelijkheid tot 
doorname van persoonlijk dokumen- 
tatie van de ex-bezetters.

Deze aktiviteit gaat door op : 
donderdag 23/2 en vrijdag 24/2 op 
de koornmarkt of E. Braunplein (in 
een mobiele theaterwagen met een 
capaciteit van 60 a 80 personen).
Dit programma is doorlopend tussen 
10 en 18u en is zodanig opgebouwd 
dat zelfs een kort bezoek de moeite 
waard is.
Voor verdere inlichtingen: 
tel 091/25 38 53 
M. Deleersnijder.

AGENDA
VRIJDAG 24/2

* ‘We kijken elke dag naar de hori-
zon’ ondersteuningsactie Fabelta. 
Organisatie vzw An j er 
Plaats Korenmarkt en E. Braun-
plein in mobiele theaterwagen 
Vanaf 10u tot 18u.

MAANDAG 27/2

* Concert ‘Hedendaagse Muziek’ 
Organisatie Muzikon 
Concertzaal Koninklijk Muziek- 
coneervatorium, 21u.
Inkom : 150 -lOOfr.

* De laatste kolonie in Europa : 
‘The Patriot Game’ (video over 
Noord-Ierland)
Organisatie Elcker-Ik en Ierland- 
komitee.
Hoogstraat 9.
Inkom : 50 fr.

info-week rond Noord- 
Amerikaanse Indianen: ‘Alle
Indianen Schieten met Bananen’, 
(tentoonstelling, film en debat) 
Organisatie Zwabber 
Kon. Elisabethlaan 51. 
van 12u tot 2Ou.
Inkom 40-50fr.

DINSDAG 28/2

* Macht of onmacht van de vakbond 
in de politiek;
Panel: L. Dierickx 

L. De Clercq 
G. Verhofstadt 
F. Willockx 

Moderator: R. Dufour.
Organisatie Home Boudewijn 
Plaats Home Boudewijn 
Aanvang : 20.00h.

* Voordracht: ‘Zalig zijn de
barmhartigen.’
Organisatie Rozenkruisgenoot-
schap.
Lindenlei 12 om 20u.

WOENSDAG 29/2

* ‘The Importance of Being Cornest’ 
Organisatie Gents Germanisten 
Toneel
Plaats : V.T.B. Schouwburg 

Paddenhoek 
Aanvang 20u

* Werkgroep MORDICUS van de 
geneeskunde organiseert een con- 
frontatieavond tussen het project 
FARMACA (de samenstellers van 
het Medisch Zakboekje ‘geneesmid-
delen’, een kritische selectie van 
een 20tal nuttige medikamenten 
voor de huisarts.) en vertegenwoor-
digers van de FARMACEUTISCHE 
INDUSTRIE.
Akademisch Ziekenhuis om 20u 
in het auditorium van blok A.

DONDERDAG 1/3

* ‘Obscene Fabels van Dario Fo’ 
door Jan Decleir.
Muziekconservatorium om 20u30, 
Ook nog op 2,3,4 maart.

* Fuif Radio Toestel 
(4-jarig bestaan);
Koncertzaal Vooruit 
Inkom 50-80 fr.

* Movie Star Portie
Stedelijk Secundair Kunstinstituut. 
Aanvang 20u.
Inkom: 150/ wk 130/ Stud. 100.

Gelieve bij berichten voor de agenda 
steeds aan te duiden waar het plaats-
heeft, wat er juist gebeurt, wanneer 
het begint, wie het organiseert en 
hoeveel de inkom bedraagt.
Wanneer dit niet het geval is komen 
we niet!

Dochter verliet ouderlijk huis 
te  vroeg ...
Ze ging ontbijten in de Brug !


