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12 UREN GELOPEN

(EN NOG NIET THUIS)
De schildpad is al sinds jaar en dag mijn
absolute en onbetwistbare nummer één.
Derhalve heb ik nauwelijks ooit enig begrip kunnen opbrengen voor mensen die
een afstand van 100 meter zo nodig in
minder dan 10 seconden willen afleggen,
terwijl het toch zoveel gezelliger en intiemer kan zijn om dit in een slakkegangetje
(en dan bij voorkeur in verwarmend gezelschap) te doen. Ondanks een resem tot
eigen scha en schande gemiste afspraakjes (weer eens te lang blijven plakken, natuurlijk!), hou ik het tot op heden bij mijn
credo: haast en spoed zijn zelden goed en
waarom zou ik me haasten, als ik op mijn
eigen tempo ook maar een halfuurtje te
laat kom? Heel af en toe durf ik mezelf
wel eens stevig de pees op te leggen. Binnenkort breekt er voor mij weer zo’n dag
van zelfkastijding aan: op woensdag 26
oktober vindt op en om het Gentse St.Pietersplein de traditionele 12uren- happening plaats. Voor de zesde keer is dit
al. Dit wijd en zijd gereputeerde evenement is een organisatie van het speciaal
hiervoor in het leven geroepen "12urenkomitee" onder leiding van studentenbeheerder Filip Lefevere. Een en ander
wordt mogelijk gemaakt door de vlotte
participatie van een aantal stedelijke en
universitaire diensten en sponsors.

RONDJES MALEN
Om 13u precies wordt de 12-urenloop
1988 door burgemeester (af) Monsaert
en rektor De Meyer op gang geschoten.

Twaalf duiven en een luchtballon gaan tegelijkertijd met het startschot de lucht in.
De Olympische gedachte (deelnemen is
belangrijk, maar winnen is véél leuker) is
hier vandaag nooit veraf. Al moet het
hardnekkige gerucht dat niemand minder
dan Ben Johnson de ploeg van de Germaanse filologie zou komen versterken
wel als volslagen nonsens afgedaan worden. Naar verluidt houdt dit team wel een
ander geheim wapen achter de hand. Afwachten maar.
Studenten die graag eens hun meest eerbiedwaardige prof, hoogrood aangelopen
en op de bodem van zijn krachten en longen, zouden zien sterven op het slagveld
van de eer, worden verzocht om op tijd te
komen. Traditiegetrouw wordt het eerste
rondje immers door proffen van de respectievelijke faculteiten afgelegd. Vervolgens komen de studenten zelf in aktie.
Twaalf uur lang spurten, hollen, rennen,
hinkstapspringen of kruipen ze het St.Pietersplein rond. De estafettestok die bij
iedere wissel doorgegeven wordt, is het
produkt van de perverse inspiratie van de
deelnemende groepen.

OPROEP
De dames en de heren van de fakulteit
Toegepaste Wetenschappen worden bij
deze gelegenheid vriendelijk maar met
aandrang verzocht om AUB NIET TE
VLUG TE LOPEN teneinde de concurrentie niet eindeloos te frustreren. De
burgerlijke bleekneuzen wonnen immers

11. 11. 11.
In het kader van de ll.ll.ll.-a k tie aan de RUG, organiseert de werkgroep studenten en ontwikkelingsproblematiek (STOP) in samenwerking met
verscheidene facultaire werkgroepen drie infoavonden over de projecten die door het 11.11.11.comité van Groot Gent worden gesteund. Benevens aan de ontwikkelingsprojecten zelf, zal ook
nog ruime aandacht besteed worden aan de algemene situatie van de betrokken derde wereldlanden.
DINSDAG 25 OKTOBER, LEDEGANCK,
OM 20U: MEXICO, veeteeltkrediet in Puebla.

Mexico is een van de zogenaamde ’nieuwe industrielanden’. De Mexicaanse overheid heeft resoluut
gekozen voor een snelle industrialisatie en een
grootschalige, kapitaalintensieve, exportgerichte
landbouw. Dit economisch beleid gaat echter gepaard met groeiende sociale tegenstellingen in de
Mexicaanse bevolking. Vooral de produktie van de
kleine boeren stagneert bij gebrek aan ondersteunende overheidsmaatregelen. Tegenwoordig is de
minimumvoedselbehoefte van 40% van de 75 miljoen Mexicanen niet meer verzekerd en 5 kinderen
op de 100 halen het eerste levensjaar niet als gevolg
van een te eenzijdige voeding. De Mexicaanse nietGouvemementele organisatie DEPAC beoogt de
stijging van de landbouwproduktie zonder uitputting van de grond en de uitbouw van een gezonde
familiale veestapel. De spreker, Hislaire Lambrecht is de landbouwdeskundige die het projekt
ter plaatse wetenschappelijk adviseert.

DONDERDAG 3 NOVEMBER, BLANDIJN OM
20 U: MOZAMBIQUE: COMMERCIALISATIE
VAN LANDBOUWPRODUKTEN IN RIBANE.

Deze avond begint met een voorstelling van de documentaire film CORRIDORS OF FREEDOM
die voornamelijk handelt over de SADCC, de Samenwerkings- en Ontwikkelingsconferentie van de
landen van Zuidelijk Afrika. De SADCC werd in
1980 opgericht om de economische ontwikkeling te
coördineren in Angola, Botswana, Mozambique,
Lesoto, Malawi, Swaziland, Tanzanië, Zambia en
Zimbabwe. Hierdoor willen deze landen een grotere economische onafhankelijk verwerven en de
Zuidafrikaanse greep op de regio doorbreken. De
film werd gemaakt in 1987 door de blanke Zimbabwees Simon Bright, samen met een Afrikaanse
filmploeg uit de frontlijnstaten zelf. De muziek
werd speciaal gecomponeerd en gespeeld door
Zimbabwese musici die er een meeslepende soundtrack van hebben gemaakt. De film wordt nabesproken door Oxfam-medewerkers Hilde Van Regenmortel en Luc Mertens. Er volgt een getuigeverslag door econoom Luc Woittrin.
Inmiddels werd een beschermend comité opgericht
voor de ll.ll.ll.-a k tie aan de RUG, waartoe rector L. De Meyer, gouverneur H. Balthazar, staatssecretaris voor onderwijs L. Vandenbossche, alsook een 30-tal professoren en assistenten zijn toegetreden. Op dinsdag 8 november biedt de dienst
Studentenresto’s en Homes een exotische maaltijd
aan ten voordele van 11.11.11.

IN DE TENT

-H

de twee laatste edities met de vingers in
het hoger vermelde lichaamsdeel. Als ze
dit krachttoertje dit jaar nog eens kunnen
overdoen, wordt de wisselbeker definitief
van hen. Er is ook een speciale prijs weggelegd voor de atleet die tussen 16 en 17u
de snelste tijd neerzet. De beste loper van
het hele pak krijgt een "Bronzen Loper"
mee naar huis. De 12urenloop is wellicht
de enige wedstrijd ter wereld waar de winnaar brons krijgt.

GO-CARTS AND GIRLS
Wie zich beter in zijn sas voelt als zijn leven min of meer op wieltjes loopt, komt
ook ruimschoots aan zijn trekken. Hij kan
zich naar hartelust op een vooraf uitgestippelde omloop uitfreaken in go cartraces. Twee beroeps- en publieksjuries
speuren aandachtig naar de onvermoede
Prost en Senna in u. De snelste en spektakulairste coureurs vallen in de prijzen.
Als u echt héél goed en spektakulair bent,
valt u misschien nog dieper. In goede aarde, naar wij hopen. Wie elegantie en precisie te koop heeft, vindt wellicht zijn gading in het behendigheidsfietsen. Fietsen
op de heide, slalommen tussen strobalen,peddelen op schuinlopende balken, u
weet zelf wel hoe u het best het kind kan
uithangen. Wie stevig op zijn bek gevallen is, kan nog altijd troost zoeken bij het
glas melk dat gratis aan de Milkbar verkregen kan worden. Vier (naar het schijnt
kortgerokte) meisjes geven er u het beste
van zichzelf. Al zit de koe er wellicht ook
nog voor iets tussen. Andere zuivelprodukten en boterkoeken worden er aan
sterk verminderde prijzen aan de man gebracht. Ambiance is verzekerd door de
aanwezigheid van de mannen van Greenpeace. NO TIME TO WASTE of wat had
u anders gedacht? Ook de AIDS-bus is
ergens op het St.-Pietersplein tot stilstand
gekomen. Loop gerust langs voor een
kapje, mocht het beginnen te regenen.

Langzaam is de avond gevallen. Het lopen is al lang
geen pretje meer, het leukste is er nu wel stilaan van
af. Alleen de allerdappersten geven er de brui niet
aan. Met de moed der wanhoop schouwt de sportpraeses zijn troepen. Op zijn
laatste schare trouwe aanhangers na staat hij er moederziel alleen voor. De rest
is om 20u de tent binnenge-

coa nj

trokken, die in al zijn grootsheid het plein
domineert. Toen begon de jonge Gentse
groep B-SYSTEM er duchtig van jetje te
geven. De band omschrijft haar muziek
wat onhandig als Rock-Funk-Soul. Ik heb
er geen flauw benul van wat hiermee bedoeld wordt, maar durf er een eed op zweren dat het uw al zwaar op de proef gesteld spiergestel geen moment rust zal
gunnen. Om half 9 maken de jongens van
B-SYSTEM plaats voor een oude bekende: de eeuwig jonge RAYMOND VAN
HET GROENEWOUD. Wie niet heilig
overtuigd is van ’s mans grenzenloze capaciteiten om een feestje de nodige luister bij te zetten, belt naar het nummer
050/387603 en vraagt naar Wim.
Raymond zal in drie fasen uw hart doen
smelten: van 21.30u tot 22.15u, van 22.45u
tot 23.30u en tenslotte van middernacht
tot 2.00u. Samen is dit goed voor meer
dan drie en een half uur muziek van het
allerhoogste wat Vlaanderen ooit voortgebracht heeft en dit alles voor de schamele prijs van 130 Bfr (100 in voorverkoop).

DE FINISH
Ondertussen is het al middernacht en zijn
er nog steeds lopers die er maar geen genoeg van kunnen krijgen. Omdat het in
het donker niet bepaald komfortabel lopen is, krijgen de masochisten die het
laatste uur willen volmaken een fakkel in
de hand geduwd. Om 2u volgen dan de
prijsuitdeling en de huldiging van de winnende groep. Moe maar tevreden huiswaarts dan, zou u denken, was het niet van
de wervelende TD met Disco-bar Zebedeus, die u tot na 5u uw bodemloze vzemoeidheid doet vergeten in een weergaloze sfeer.
Binnenkort is het weer eens Twaalfurenloop. Nog vijf maal slapen.
(Piever,stilaan in topvorm)

HET HUIS

NIEUWS UIT DE HOMES
GEEN STUDENTEN ’DERDE
CYCLUS ONDERWIJS’ MEER
IN DE HOMES.
Nog niet zo lang geleden waren er heel wat studenten die hun neus ophaalden voor de kamers die de
Sociale Sector van de RUG hen aanbood. Dit jaar
is dat wel even anders. Er waren veel meer aanvragen voor homekamers dan er konden aangeboden
worden. Een stuk of 400. In die mate zelfs dat men
besloot om alle doctoraatsstudenten (= studenten
die reeds een universitair diploma op zak hebben)
te verwijderen. Voor de meeste studenten die in dit
geval, leverde dit geen probleem op. Ze zochten
een privékot. Behalve dan voor een studente op
Home Boudewijn die genoodzaakt was haar verdere studies/onderzoek af te breken omdat ze zich
financieel enkel een kamer op een home kon veroorloven.

ERASMUSSTUDENTEN
De eerste ladingen komen toe en één van hun belangrijkste problemen is het vinden van een kot.
Daarom worden er voorlopig een aantal kamers vrij
gehouden in de homes. Over enkele jaren zal dat
echter niet meer kunnen als de toeloop aan ’vreemdelingen’ te groot wordt. En dan zal er moeten gekeken worden naar andere mogelijkheden. Een
nauw schoentje ten andere want de universiteit is
verplicht haar gaststudenten een dak boven het
hoofd aan te bieden.

Een stuk van het plafond van auditorium F (Rozier) is naar beneden gekomen. Op het bewuste
moment was er geen les. Aud F was een ’gezellige’
Victoriaanse keet met harde houten banken, lambrizeringen...

Zowat een half jaar geleden werden er stellingen
rond de Blandijn geplaatst. Toen al cirkuleerden er
geruchten dat die stellingen daar, nauwelijks zouden gebruikt worden. En wat blijkt. Nu worden ze
weer afgebroken zonder dat er iets noemenswaardig gebeurd is. Ondertussen heeft de aannemer wel
een pak reklame-inkomsten binnengerijfd via de
publi-panelen, terwijl de kosten voor de stellingen
door de universiteit werden betaald.

DE AVONTUREN VAN INKT IN
HET STUDENTENHUIS
Dit academiejaar begint de Dienst Studentenaktiviteiten met ’de’ OFFSET- dienst. Het opzet is dat
alle kringen en verenigingen er met al hun druk- en
polykopiëerwerk terecht kunnen (cursussen, pamfletten, brochures, boekjes...). Niet enkel het drukken maar ook het sorteren zal door de OFFSET-

na

VOOR

een

RUBBERTJES
In tegenstelling tot wat we 2 weken geleden berichtten, worden er in onze universiteit toch kondoom-automaten geplaatst. Dat zal gebeuren o.a.
in alle homes en decanaatsgebouwen. (G.D.)

INGESTORT

STELLINGEN

GOED

dienst gedaan worden. Dit alles gebeurt aan het
kostprijsdekkend tarief van 0,6 fr per blad. Meer
info op het secretariaat van de Brug, St.-Pietersnieuwstraat 45 - tel. 25.99.39.

-1 KOFFIE

p a s ta s c h o t e l

(atldig tot M oktober)

Coffeeshop

Jfet SaCon
uur

"We’re all in the gutter, but some
of us are looking at the stars" (*)
Vergeet even die dubieuze zestienjarige
die u vorige week om vijf frank kwam vragen. In het toneelstuk waarover ik deze
week even mag leuteren in Schamper,
wordt een schets gemaakt van de echte,
de ware, de authentieke zelfkant van de
maatschappij.
We hebben het hier over "NACHTASIEL" van
Gorki, dat nog tot 13 november speelt in het Arcatheater: het leven en leed van enkele ware minima
in een gore woonwijk, ergens in de stad. De regisseur is trouwens dezelfde van "Het Gebroed onder
De Maan” van vorig jaar: Jos VERBIST. Cinefielen kennen hem als de zwaar hoestende Desiré in
"Het Gezin Van Paemel". De theaterliefhebbers
onder ons kunnen we bij deze ook geruststellen,
ook als regisseur blijft hij sterk uit de hoek komen:
het is zeer de moeite waard.
Het hondje achter de tralies op de foto geeft mooi
de sfeer van dit stuk weer. De marginalen hier, de
gevallen engelen, leven als honden. Zelfbehoud en
zuipen staan centraal. Instincten vieren hoogtij, de
vrouwtjes komen voor elkaar op en alle mannen
zetten weleens een grote muil op, en de enige echte
grens is eigenlijk de dood. Dat ze allen hun problemen hebben kom je in het stuk wel te weten, maar
het interessante is dat dit vooral door één figuur
naar boven komt. Een nieuweling die iedereen
moed inspreekt, als een barmhartige Samaritaan de
wonden zalft, en hen op de goeie weg probeert te
zetten. Elk moment verwacht je hem in een lendendoekje achtervolgd door woedende Romeinen de

Nu open vanaf 18.00 uur tot 21.00 uur
met heerlijke pasta’s aan vriendelijke
prijzen.

HET

SALON

ST-ftElEffS NIEUNSTR191
9110 GENT 091 250355
ITW 5 19619 9 33

TWEEDEHANDS BILJART (TAP-) te koop voor
9500 fr. Ook meubels. Elke namiddag te bekijken
van 13u30 tot 18u00. Coupure Links 627b, Gent
(Poort)

scène te zien opcrossen, maar helaas is hij ook een
mens. Zijn nobele motieven blijken niets waard, en
bij de zoveelste crisis is hij trouwens verdwenen.
Tegen dan is de grote bezetting al trouwens aardig
uitgedund. Het is geen Hamlet, maar een paar oude
vetes en slepende ziektes eisen hun tol. Ongeveer
op dit moment merkt één van de zwervers al giechelend op dat iedereen de ander verwijt dat ze liegen, maar dat ze juist de waarheid niet willen horen. De ondraaglijke ZWAARHEID van het bestaan? Dan komt de slotscène: één van hen heeft een
krat drank weten te bemachtigen. Wat er dan gebeurt, moeten we u helaas onthouden.
Dit is trouwens neergeschreven zoals het op me
afkwam. Mensen die een verhaal hebben, en daar
liefst in zo weinig mogelijk onmin mee leven. "Fasenvan eenzaamheid" noemt Herman Brusselmans
dit. Vergeleken met één van de vorige meesterwerken van de regisseur, "Het Gebroed onder De
Maan”, ook in Arca, is de ellende van de personages
minder gestileerd. Of zitten ze gewoon in een nog
lager schuifje van de samenleving? In elk geval, regisseur Verbist lijkt me een vakman, die niet bang
is om af te vijlen.
De enige opmerking die ik me hier durf te herinneren, en dan nog met enige reserve, is dat het voor
mij onwennig blijft aandoen als vagebonden, van
het laagste allooi, plots de zaal instaren en zich luidop afvragen "Is er een God?". De conversaties
hadden best nog wat hatelijker gemogen, in plaats
van de echtheid van de schets te beperken tot wat
vloeken en grove woorden. Maar dit blijft verwaarloosbaar bij de totaalindruk die dit stuk achterlaat.
En dat is toch de essentie van dit bestaan, niet. Tussen de platen en boeken ook wat herinneringen op
het rekje kunnen stouwen. (PolS)
*: Oscar Wilde

AGENDA
Berichtjes voor de agenda moeten voor
27 oktober in ons bezit zijn. Het volgende
Schampernummer verschijnt op 5 november.
* Do 27 okt in de KoncertZaal van de Vooruit is er
om 21u00 een Funkytownparty in een organisatie
van Happening ’88 Vlaanderen leeft.
* Vr 28 okt fuift de Gentse Homo- en Lesbiënnejongerengroep ’Verkeerd Geparkeerd in de Balzaal van de Vooruit.

DE LASERSTRAAL

Koffie, thee, ontbijt, belegde broodjes, croques, wafels, milk shakes, verse fruitsappen, ijscoupes, soepen, slaatjes enz...

Zoekertjes zijn GRATIS als ze zonder commercieel oogmerk zijn (Gevonden, verloren, gezocht of
zomaar...) Andere kosten 50 frank. Maximaal 200
tekens of karakters. De redaktie behoudt zich het
recht voor om zoekertjes niet te plaatsen. Zenden
aan of afgeven op St.- Pietersnieuwstraat 45, 2de
verdieping, bij de noodtrappen.

Toneel

TENTOONSTELLINGEN

Open van af

ZOEKERTJES

loopt op haar laatste beentjes. Je kunt ze nog tot 30
oktober elke avond tussen half acht en half negen
bewonderen vanop de begane grond (Boekentoren)

ERNSTIG
* Do 27 oktober : ’IS EEN ANDERE TECHNOLOGIE EN WETENSCHAP MOGELIJK?’ Sprekers zijn Saskia Everts (Unief Twente, Feministische Wetenschapskritiek), Rob Brusten (ATOL Technologie en Derde Wereld) en Wilfried De
Vlieghere (Agalev-Alternatieve Technologie). Dit
om 20u00 in de Blandijn (Aud. E) in een organisatie van WMF, Viktoria, WVEK, WIM en KWEL.
* Op dinsdag 25 oktober gaat om 20u. een lezing
over de geschiedenis van de USSR door De organisatie is van MLB en IMAST.
* Op donderdag 27 oktober gaat het vervolg van de
vorige lezing door. Dan gaat het over de buitenlandse politiek van de USSR.
* Op 16 november vindt om 20 uur in de Brug,
tweede verdiep, een briefschrijfavond van Amnesty International plaats. Iedereen is van harte welkom.
* Op 18 nov vindt het 5de groencongres plaats onder de titel ’Ruimte voor Groen.’ Meer info/in-

schrijvingen bij Prof. em. Dr. F. Snacken, RUG,
Geologisch Instituut, Krijgslaan 281, Tel. 091/ 22
57 15. Een organisatie van de Vereniging voor
Groenvoorziening.

TENTOONSTELLINGEN
* Een ’TENTOONSTELLING BEELDENDE
KUNST’ wordt door de Koninklijke Bond van het
personeel van de RUG-UZ ingericht in het perystilium, Volderstraat 9. Je kunt er werken bewonderen van het onderwijzend-, wetenschappelijk-, administratief, technisch en verplegend personeel en
van de studenten.
* ’20 JAAR RUG-STUDENT IN ACTIE’, gepresenteerd door archief RUG en de dienst voor studentenactiviteiten. Van 29 oktober tot 23 november in het Pand, Onderbergen 1. Op werkdagen van
10 tot 18 en op zaterdag van 13 tot 17 uur.
* ’VAN J E Z U Ï E T E N K L O O S T E R T O T
RECHTSFACULTEIT’ is een tentoonstelling die
nog tot 27 oktober loopt in de rechtsfaculteit, universiteitsstraat 4. Je kunt er terecht elke weekdag
van 9- 11.30u en van 14-16.30u.
* 2 ’LE CORBUSIER - TENTOONSTELLINGEN’ : Nog tot 29 oktober loopt er een tentoonstelling gewijd aan de enige woning die Le Corbusier ooit in België bouwde. Het huis Guiette te Antwerpen . De nooit uitegvoerde plannen van le corbusier voor de Antwerpse linkeroever kun je van 4
tot 26 november bewonderen in de Blauwe Zaal
van de Toegepaste Wetenschappen, J. Plateaustraat 22. Elke werkdag tussen 10 en 17u en op zaterdag van 10 tot 13u.

TONEEL
Op 3, 4, 5, 10 en 12 november in de Boekentoren
T here is not too much going on anywhere in the city’, van Paul Peyskens. Reserveren kan op 091/25
12 96 (Nieuwpoorttheater). Dus voor 1 keer niet bij
de fnac.

universiteiten in het buitenland

PETITIE AAN DE BELGISCHE REGERING

VOICES FROM ABROAD

11.11.11 stelt vast

Dit is het eerste deel van een artikelenreeks over buitenlandse universiteiten.
De artikels zijn stuk voor stuk geschreven
door mensen die in het land waarover het
artikel gaat,leven en studeren. Het betreft
hier dus zeker geen verslagen van voorlopers van het Erasmus-project.
De reeks zal pogen een indruk weer te geven van die vreemde universiteiten, zonder echter te willen beweren dat het een
volledig beeld is. Naast drie EG- landen,
zullen er ook drie niet-EG- landen aan
bod komen. Welke dat zijn, blijft voorlopig nog een verrassing.
Vreemdeling van de maand is een Griek,
Kosmas Karadimitriou genaamd. Hij studeert fysica aan de universiteit van Thessaloniki.
Hierna volgt zijn verhaal.

NUMERUS CLAUSUS
"Ongeveer alle mensen in Griekenland zijn er happig op om aan de universiteit te gaan studeren. De
reden hiervoor is, dat ze denken dat ze dan meer
kans zullen hebben om de beste jobs in de wacht te
slepen. Maar omwille van het feit dat er in ons land
een Numerus Clausus bestaat, is het dus niet mogelijk voor iedereen. Hoger onderwijs is dus maar
voor een klein deel van de bevolking weggelegd.
Ik beschouw de Numerus Clausus eigenlijk niet als
iets negatiefs. Op die manier kunnen alleen de
mensen die van plan zijn er keihard voor te werken,
naar de universiteit gaan. Je vermijdt dus mensen
die anders alleen maar hun tijd zouden komen verspelen. Er is geen limiet op het aantal toegelaten studenten, maar je moet wel slagen in een ingangsexamen. Als je dit overleeft, kan je er zeker van zijn,
geen echte onoverkomelijke problemen aan de universiteit te hebben. Toegegeven, je hebt geen garantie dat je het einddiploma zal halen in vier jaar,
maar in feite vormt dit geen echt probleem. Het
hele onderwijs is namelijk volledig gratis. Om deze
reden is er nauwelijks sprake van stress omwille van
financiële moeilijkheden, en is het dus geen ramp
als je niet iedere keer voor elk examen slaagt. En
als je wil, kan je naast de studies er nog een job bijnemen,omdat er och nooit absenties genomen worden.
In Griekenland is de studieperiode niet onderverdeeld in "jaren". Bij ons is er alleen een groot pakket van allemaal cursussen, die je moet instuderen.
Je kan deelnemen aan het examen in juni, september en februari. Maar je bent volledig vrij de vakken te kiezen voor welke je examen wil afleggen in
een zekere periode. Natuurlijk moet je voor alle
vakken examen afgelegd hebben, vooraleer je je diploma kunt verkrijgen.
Opdat ik mijn diploma zou kunnen verkrijgen, in
casu het papiertje dat bewijst dat ik een fysicus (wat
een woord!) ben, moet ik ten minste vier jaar officieel met mijn neus in de boeken gezeten hebben.
Zoals ik al onder de aandacht van de wel edel geboren lezers bracht, is de studieperiode niet verdeeld in jaren, en dus ook niet in twee cycli. We krijgen dus eigenlijk maar één groot diploma. Er is dus
geen sprake van dat we "kandidaat" zouden kunnen
worden, zoals dat wel in België het geval is. Maar
ik denk niet, dat het diploma van kandidaat nuttig
is. Je kan er meestal wel iets mee doen, maar wie
studeert er nu aan de universiteit enkel en alleen
om het kandidatuursdiploma te halen? Ik ben zelfs
van mening dat het zelfs geen enkel mentaal voordeel oplevert.
Het maken van een thesis is niet vereist, maar je
kan wel deelnemen aan een wetenschappelijk onderzoek, waarover je dan een paar papers kan
schrijven die soms wel eens gepubliceerd worden.
Als je dit doet, verkrijg je zowiezo vrijstelling over
twee vakken, zonder dat je daarvoor examen hebt
afgelegd. Het leukste van dit alles is, dat je vrij deze

vakken kan kiezen, op voorwaarde dat het geen
hoofdvakken zijn.

SOCIALE VOORZIENINGEN
In Griekenland beschikt elke universiteit over een
gezondheidsdienst. Gewoonlijk geeft deze dienst
geen informatie als je er niet om vraagt (over Aids
en dergelijke dus). Maar wanneer je ziek bent, kan
je gratis de studentenarts consulteren.(Met de dokter op schoot voor niets! nvdr). Wanneer je medicijnen nodig hebt, kan je bij een private apotheker
die gaan kopen. Je moet wel geen geld op de toonbank leggen; de rekening wordt vereffend door de
overheid. Als je bij een privé-arts wil gaan, wat natuurlijk is toegelaten, moet je wel zelf dokken.
In elke stad waar een universiteit gevestigd is, vind
je studentenhomes. Rijke studenten zijn daar niet
toegelaten. Zij moeten maar bij hun ouders blijven
of alleen gaan wonen. Zij genieten niet dezelfde
voordelen als de minder begoede studenten. De
laatst vernoemden leven meestal gratis in deze studentenhomes, waar ze gratis maaltijden krijgen en
zelfs een beetje zakgeld. Dat is de reden waarom
minder begoeden, als ze werkelijk willen, een licentiaatsdiploma kunnen halen, net zo goed als de rijkere studenten. Natuurlijk kunnen zij zich geen
privé- lessen permiteren.

- dat jarenlang aktievoeren voor een ernstig Belgisch derde wereldbeleid enkel geleid heeft tot intentieverklaringen van de overheid, geconcretiseerd in regeringsverklaringen en moties;
- dat het er sterk op lijkt dat de politici dfa aktieeisen enkel met de lippen steunen;
- dat er nog maar weinig te bespeuren valt van de
gedane beloftes, noch op het vlak van het bereiken
van de 0,7 % (men drijft er verder van weg dan
ooit), noch op het vlak van de uitgangspunten van
het Belgisch Noord-Zuid beleid;
De ondertekenaars eisen :

KOLOFON

Donderdag 27 oktober om 20.00h. in de Blandijn
(aud. E), gratis.
Sprekers zijn Saskia Eveits (sociologe T.K
Twente), Rob Brusten (medewerker ATOL, aangepaste technologie ontwikkelingslanden) en Wilfried De Vlieghere (Agalev)

MLB OOK IN GRIEKENLAND!
Sommige studenten hebben veel interesse voor het
politieke leven. De studenten organiseren zich in
politieke groeperingen. Het meeste succes oogsten
de groepen die de revolutie nastreven (het MLB
dus, nvdr).Het zal wel aan hun leeftijd liggen (voor
de noot van de redactie, zie hoger). Deze studenten dweilen graag de straat af en noemen dit demonstraties . Vooral de regering is hun geliefde pispaal. Tijdens de verkiezingen raken de gemoederen
dikwijls verhit. Soms vliegen ze elkaar bijna naar de
keel.Dat is eigenlijk wel grappig, want zoals je weet
waren ze vroeger bevriend en ooit zullen ze het wel
weer worden. Maar soms blijven ze ook wel fanatiek.

Naam Voornaam Funktie Adres Handtekening

ANDERS

Alhoewel de homes niet gemengd zijn, trekt niemand zich daarvan wat aan. Iedereen gaat op bezoek bij iedereen, of het nu iemand van het mannelijk dan wel van het vrouwelijk geslacht betreft.
Regelmatig worden de homes geteisterd door fuiven, die eigenlijk verboden zijn. Het wordt echter
wel oogluikend toegestaan zolang je het gebouw
niet tot op de grond afbreekt. (Maar als je je tot de
dakpannen beperkt, kan het geen kwaad).

Maar, zoals iedereen weet, is het een algemene wet
dat jongens eerder voor een positieve wetenschap
zullen kiezen, terwijl meisjes de voorkeur geven aan
menswetenschappen. Wereldschokkend nieuws is
dit dus niet.

Ondertekenaars:

(*) Vlaams beraad : het samenwerkingsverband op
initiatief van het N.C.O.S. tussen de NGOVoor
ontwikkelingssamenwerking, de VLIR en de SERV
(= vakbonden en patroons).
Gelieve dit petitieformulier zo spoedig mogelijk terug te bezorgen aan het ll.ll.ll.-kom itee RUG,
p.a. St.- Pietersnieuwstraat 45, 9000 Gent. (n.v.d.r.
Naar we in onze wandelgangen vernamen is het
vooral de bedoeling dat zoveel mogelijk verschillende verenigingen deze oproep ondertekenen.)

IS EEN ANDERE
TECHNOLOGIE EN
WETENSCHAP MOGELIJK?

Er zijn evenveel jongens als meisjes. Natuurlijk zijn
er in sommige richtingen meer jongens te vinden
(vangen? nvdr), zoals in de fysica. Andere trekken
meer meisjes aan, zoals filosofie.

Naam van de vereniging (voluit):

- dat de regering nog voor het komende 11.11.11.wekend (11 tot en met 13 november 1988) een dwingend plan bekend maakt om de 0,7 % zo snel mogelijk en in het slechtste geval tegen 1990 te bereiken;
- dat de wetsvoorstellen waarvoor 11.11.11.-1987
heeft gewerkt, en waarvoor uit alle partijen parlementsleden hun steun hebben verzekerd, meteen
dor de kamers worden goedgekeurd;
- dat er op korte tijd een brede diskussie wordt
georganiseerd (met regering, parlement, Vlaams
beraad (*)) waarbij het Noord-Zuid-beleid funda-

Het feit dat zowat alles gratis is, brengt ook geen
extra financiële druk mee voor de ouders. Er hoeft
immers geen inschrijvingsgeld betaald te worden en
de boeken kan je gewoon lenen van de universiteit.

Over ’t algemeen krijgen meisjes nu ook net als jongens de toestemming om aan de universiteit te gaan
studeren. Maar in sommige dorpen heerst nog altijd de mentaliteit dat de meisjes moeten trouwen
van zodra ze 18 jaar zijn. Gelukkig is deze mentaliteit aan ’t veranderen met het tempo van een sneltrein.

menteel wordt besproken. Zo’n diskussie moet de
uitgangspunten vastleggen en de kwaliteit van de
hulpverlening vooropstellen.
- dat er meteen werk wordt gemaakt van enngrondige verbetering van de werking van het Algemeen
Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking.

Tema: feministische we te nschaps kritiek, sociale
beïnvloeding door technologie en alternatieve technologie.
Organisatie: werkgroepen: Moraal en Filosofie,
KWEL, Victoria, WIM, Wetenschapskritiek.
Meer info: Glabeke Ludwig, Wijngaardstraat 34,
9.000 Gent. (24.22.80)
De avond gaat door in het kader van een projekt
wetenschapskritiek en alternatieve technologie.

SCHAMPER is het ongebonden, pluralistisch studentenblad van de RUG. De redaktie bestaat uit
vrijwilligers, en komt elke vrijdag tesam en om
13.00h in de Brug, tweede verdieping, St.- Pietersnieuwstr. 45. Tel. sckretariaat studentenhuis:
25/99/93.
Lezersbrieven zijn welkom, naamloos is prullemand. Op uw grondig gemotiveerd verzoek laten
we uw naam weg. Lezersbrieven hebben betrekking
op de RUG in het algemeen of artikels in Schamper.
REDAKTIE: Gert Defever, Inge Deman, Pol Sierens, Flor Verschaeve, lef Stuyvaert, Piet Verbeest,
Wim Defoort en Tim De Cock.
ILLUSTRATIES: Hojan.
VERANTW. UITG.: Gert Defever, St.- Pietersnieuwstraat 45, 9000 Gent.
COMPUTER-LAY-OUT: Barcard c.v., F.Ferrerlaan 119, 9000 Gent
DRUKKERE: P.V.B.A Goff, Pijnderetraat 28,
Gent.
OPLAGE : 5000 exemplaren, gratis verspreid in
alle faculteiten, resto’s en homes van de Rijksuniversiteit Gent.

NETWERK VLAANDEREN

4000 mensen ondersteunen 120 zinvolle projecten

KREKELSPAREN

3500 m ensen ondersteunen 120
zinvolle projekten zonder een frank
uit te geven

H ET VIERKLEURENNE TWERKSPEL:

Er zijn niet zoveel culturele organisaties als politieke. Er zijn enkele theatergroepen en er is een
groep die zich bezig houdt met fotografie. En dat
is alles."
De redactie heeft voor volgende maand een trip
naar Turkije, meer bepaald Izmir, gepland. Zuster
Immigrant zoekt nog een stoere truck driver om de
reis mee te maken, met de vlam in de pijp en Judas
Priest op de radio.
Idee

NETWERK VLAANDEREN
Liedtsstraat 27
1210 Brussel
Tel (02)241.19.97 Bel o f schrijf...

Film in Gent

LIFE IS HARD AND
THEN YOU DIE HARD
Als u dit leest (we gaan ervan uit dat iemand dit
leest) loopt het 15de INTERNATIONALE FILMGEBEUREN VAN VLAANDEREN op zijn
einde. In het volgende nummer brengen wij u op de
hoogte (de eenzame hoogte, hier) van alle nieuwe
pellicule die in Gent voor het eerst door de projectoren ratelde. Besprekingen van het ijselijke mooie
(die beeldspraak!) IS-SLOTTET (het ijskasteel),
van STORMY MONDAY, een jazz-film met
Sting, van DEAR AMERICA, een compilatiefilm
over Vietnam met echte archiefbeelden, van SAMMY AND ROSIE GET LAID (kortweg: FUCK !
), van MIDNIGHT RUN, TES-TIMONY, PROMISED LAND, SCHOOL DAZE, enzovoort...
zullen uw deel worden, allemaal aantrekkelijke titels waar heuse films achter schuilgaan. Ongelooflijk, een dode atheïst! Maar nu eerst:

MASQUERADE
Rob Lowe heeft gloedvolle blauwe ogen, een brede
onbehaarde borst en speelt voor het eerst een rol
waarvoor deze twee eigenschappen niet voldoende
zijn. Hij moet gestalte geven aan een bedrieglijk
verliefde jongeman die deze verliefdheid speelt en
dan echt verliefd wordt. Rob schrok wel even toen
hij zich het script liet voorlezen, vroeg zich af hoe
gemeen hij gemeen mocht kijken om toch nog lief,
knap en charmant te blijven en ging op afzondering
om de donkere zijde van zijn persoonlijkheid op te
zoeken.
Tevergeefs allemaal, want het script zit vol banale
onwaarschijnlijkheden, wat resulteert in een onwaarschijnlijk banale film. Deze bespreking is anders ook geen hoogstaande literatuur, merkt de redactie hier op. De redactie moet leren zwijgen op
mijn filmpagina.

THE PRINCESS BRIDE
Er was eens ergens ooit iets. Ziehier hetuitgangspunt voor een goed sprookje
(Volgens ’Hoe Schrijf Ik Een Goed Sprookje’ reeks Doe Het Zelf Als Je ’t Beter Kunt - A. Defoort, 1952).
Er was eens een langharige schoonheid. Buttercup
woont in een nederig stulpje, midden in het koninkrijk Ergens-Ver-Van- Hier. Ze houdt er een
knappe, blonde knecht op na die ze systematisch als
voetveeg gebruikt. Westley verdraagt alles moedig,
want hij voelt dat er iets zeer zeldzaam groeit tussen hen: True Love. En ja, als de lente aanbreekt...
("Can you skip the kissing-part, grandpa?").
Maar Westley is arm en heeft Buttercup niets te
bieden, dus vertrekt hij om fortuin te maken. Zijn
schip wordt aangevallen door piraten en de mooie
jonge god sterft. La Belle vergaat van verdriet enzovoort. Tot de prins van een naburig koninkrijk
Ver-Van-Hier haar een goede positie en een behoorlijk pensioen aanbiedt aan zijn zijde. Dan
wordt ze (Hfdst. 4 ’In een goed sprookje wordt de
prinses gekidnapt’) gekidnapt.
Een zwarte (Eddie Murphy ?), gemaskerde (Zorro
?) geheimzinnige komt de kidnappers achterna, en
geloof me: ze zullen er niet goed van zijn! Maar laat
ik nog niet alles vertellen, of ik verklap jullie het
traditionele happy- end nog.
THE PRINCESS BRIDE is dus een zeer spannend,
romantisch sprookje. Maar er is veel meer. Het is

tegelijkertijd een heerlijke parodie, vol licht absurde humor, iets minder Brits dan Monthy Python, maar verfijnder. THE PRINCESS BRIDE
opende deurtjes in m’n hersenen die ik allang gesloten waande: ik heb kinderlijk naïef genoten. Kan
voor jou toch geen probleem zijn, merkt de redactie op. Wacht maar tot ik groot ben, ik zal ze...

BIG
Een film over beestjes, dacht ik, een verfilming van
DE SPIN SEBASTIAAN, een van de cultboeken
uit m’n jeugd, met het schattige biggetje Max in de
vertederende hoofdrol. Het bleek iets totaal anders: de Amerikaanse versie van CALIMERO: jij
bent groot en ik ben klein, dat is niet eerlijk. Dus
wil ik ook groot zijn.
Deze natte droom van de jeugdige held wordt in
BIG ook werkelijkheid. De teleurstelling is echter
groot als voor de spiegel blijkt dat hij in uitgegroeide versie Tom Hanks geworden is. Hij ontvlucht dan ook het ouderlijk huis om zich met de
hulp van z’n ondernemende vriend in NY te vestigen, op zoek naar de kermis-wonder-sultan. Zijn
hersentjes zijn niet meegegroeid en hij ontwikkelt
zich tot een hoogst originele speelgoedspecialist
met merkwaardige maniertjes. Merkwaardige maniertjes, daar vallen vrouwen voor en onze stoppelbaardkwajongen leert de geneugtes van het leven
kennen. Trampoline !
Tom Hanks weet de twaalfjarige psyche zeer overtuigend te vertolken en het gegeven leidt tot een
aantal zeer amusante scènes. BIG heeft dus alles
wat een Amerikaanse filmhit nodig heeft. Een
Amerikaanse filmhit, dat betekent ook: vluchtig als
ammoniak. BROS had er de soundtrack voor kunnen leveren.

ST-ANNAPLEIN 63 GENT (091)25 08 45

THE LAST TEMPTATION
OF CHRIST
A an de filmpagina van Schamper,
"Wilt u werkelijk deze leugenachtige film bezien? Wilt
u toezien hoe Jezus wordt voorgesteld als zwakkeling
gekweld door vrees en schuld? Jezus heeft u lief en wil
u ervoor bewaren (sic) iets te doen, waarvan u eeuwig spijt krijgt. Want God laat niet met zich spotten
(Galaten 6:7). "Met dergelijke volzinnen waarschuwt
de Pinkstergemeenschap (gemeenschap op pinksteren ?) in slechtgedrukte pamfletten voor de meest
controversiële film van de laatste jaren.
Dat controversiële weegt wel een beetje op de film. De
verwachtingen die op die manier worden gewekt, worden niet ingelost. L A S T TEM PTATIO Nis geen sensatiefilm, je krijgt geen schokkende, godslasterlijke
scènes. De bliksem is niet naast mij ingeslaan.
Wat je wel krijgt is een visie, een visie met evenveel
recht op bestaan als het woord van God zelve. Het is
daarenboven ongelooflijk mooi in beeld gebracht.
Van Scorcese’s filmkunst kan de EO nog veel leren.
THE L A S T TEM PTATION OF CH RIST heeft niet
de kracht om van mij een atheïst te maken. Ik was
het al.
Matthias DP

Indien Jezus C. uit N. deze film zou zien, hij zou
zich omdraaien in zijn graf. Ware het niet dat hij
verrezen is.

DIE HARD
"Come to LA. Have a few laughs. Have some fun."
Ga nooit af op bedrieglijke reclamefolders van toeristenbureaus. Dat is de onderliggende boodschap
van DIE HARD. Verder hoeft u niet te denken.
Het is een ’stap in en leef mee’-film. En een hoogtepunt in dit genre.
Bruce Willis komt Xmas vieren in LA. De receptie,
georganiseerd door het multi- concern waar z’n
vrouw een leidende functie bekleedt, vindt plaats
op de dertigste verdieping van een torenhoog status(fallus)symbool. Twaalf gangsters komen echter
binnenvallen (zonder uitnodiging!) op de tonen van
’Ode an die Freude’ en verstoren de pret. Wat dan
volgt is een onweerstaanbare aktiethriller (ze bestaan!) met Willis als de zandkorrel in het raderwerk.
Hij is Rambo met hersens en spraakvermogen, en
zijn ironische opmerkingen brengen de verluchting

die in dit genre zo vaak ontbreekt. Naast de noodzakelijke spierbundels, machinegeweren en ontploffingen wordt de nodige aandacht besteed aan
de karakters. De terroristen zijn geen karikaturen
en Willis is een menselijke cop. De FBI zijn een
bende imbecielen die blind het boekje volgen en de
enige agent met hersens is een zwarte ("Who’s driving that car? Stevie Wonder??”) anti-held. En u bent een tevreden toeschouwer. Waar halen ze het?
DIE HARD is een film als een joy-ride. Ik raad u
aan het niet zelf te proberen.

RAMBO III
Stallone is Rambo. Die zonder hersens of spraakvermogen. De enige echte dus.
ief
MASQUERADE 3/10 Deçà
THE PRINCESS BRIDE 9/10 Skoop
BIG 6/10 Deca
THE LAST TEMPTATION OF CHRIST
6/10 Deca
DIE HARD 8/10 Deca

HEDEN BEN IK SCHUCHTER
Het leven van een broodschrijver ademt niet altijd
rozegeur en maneschijn uit. De Vlaamse puber/auteur Herman Brusselmans kan er sinds kort over
meepraten. Ik benijd hem om zijn avontuurlijke
bestaan, ’s Morgens vroeg, nog voor het ochtendkrieken, wordt de jonge held door een bloedmooie
maar o zo koele en onbereikbare femmme fatale
naar zijn isolatiecel gebracht. Pas als hij zijn dagelijkse portie velletjes volgetikt heeft, wordt hij uit
zijn netelige afzondering bevrijd. Geen boek is
geen eten op de plank.
De gevolgen konden niet uitblijven: na Hugo Claus
moet Herman Brusselmans zowat de produktiefste
Vlaamse auteur aller tijden zijn. Binnenkort komt
hij weer met twee nieuwe boeken voor de dag. "Iedere zondag sterven en doodgaan in de week” is een
novelle, "Dagboek van een vermoeide egoïst" zou
een kruising tussen een roman en een dagboek
moeten zijn. In dit laatste boek probeert Brusselmans zijn twijfel over de literaire waarde van zijn
werk te overwinnen door proza van andere Vlamingen te lezen. Dit ruikt verrassend sterk naar een vorig produkt van onze Herman.

DE GESCHIEDENIS
"Het is zwaar klote, weet je. Het is met moeite grappig te noemen, geloof ik. Het handelt over de
Vlaamse literatuur". (p63). Een treffender definitie van "De Geschiedenis van de Vlaamse litera-

tuur” had ik zelf niet kunnen verzinnen. Daarom
liet ik de auteur zelf maar aan het woord. Het enfant terrible van de Vlaamse letteren dat een literatuurgeschiedenis schrijft, ik moet er nog eventjes
aan wennen. Het lijkt me even bizar als de stroper
die boswachter wordt of het stoutste jongetje van
de klas dat even rechtertje gaat spelen om over zichzelf en zijn spitsbroeders te oordelen.

EEN RAMP
De "Geschiedenis" is niet echt een nieuw boek.
Brusselmans schreef het al in ’84, maar vond toen
bij zijn Nederlandse uitgever geen interesse voor
zijn ambitieuze project. Even zag het ernaar uit dat
het boek definitief in de vergeethoek zou geraken.
Brusselmans had tijdens het schrijven al een voorgevoel gehad dat dit hem zou overkomen: "Zou dat
niet waarlijk een ramp zijn? Wat moet er geworden
van al die literatuurstudenten die er al jaren van
dromen eindelijk eens een diepgaande, uitputtende
en bovendien schitterend geschreven studie over de
Vlaamse letterkunde tot hunner beschikkinghe te
hebben" (pl20). Zo hoort u het ook eens van een
ander. Gelukkig voor de auteur en zijn groupies
was uitgeverij Dedalus niet te beroerd om op de actuele Brusselmans-rage in te pikken en zo het boek
van de vergetelheid te redden. Want "misschien
loopt er hier of daar wel één idioot rond die erop
wacht en die het naderhand nog grappig vindt op

de koop toe (p63). Het heeft Dedalus geen windeieren gelegd. Dit "onverkoopbare" boek groeide uit
tot één der grootste suksessen uit haar prille geschiedenis. Bij Bert Bakker (Brusselmans gebruikelijke uitgever) trekken ze zich ondertussen de haren uit het hoofd, zeker nu het boek ook in Nederland goed begint te lopen.

FLAUW
Dit alles betekent helemaal niet dat de "Geschiedenis" een goed boek is. Vergeleken bij vrij leuke
en onderhoudende romans als "Heden ben ik nuchter" en "Zijn er kanalen in Aalst" heeft Brusselmans nogal wat aan kwaliteit en spitsvondigheid ingeboet.
In zijn beste momenten is Brusselmans onweerstaanbaar grappig. De ontluisterende manier waarop hij tal van literaire grootheden genadeloos
neersabelt, getuigt van een zekere flair voor briljante invallen en verdient alle lof. Helaas schiet
Brusselmans er even vaak verschrikkelijk naast en
niets is nu eenmaal vermoeiender dan een auteur
die pagina’s aan een stuk vruchteloos probeert de
leukste thuis te zijn.
Brusselmans weet zelf wel waarmee hij het boek
volstouwt: "woordgrappen, niet altijd geslaagd te
noemen" (pl20). Eigenlijk doet hij niets anders dan
"gezelllig wat domme zinnen noteren" (pl30). De
conclusie ligt stilaan voor de hand: "Mijn hele on-

dernem ing wordt langzam erhand een ram p”
(pl36).Daarom komt het vrij grappig over als de
auteur zijn lezers uiteindelijk toevertrouwt dat het
"hard is om een genie te zijn" (p71). Na een boek
als dit hoeft Brusselmans daar voorlopig niet van
wakker te liggen.

GILLES
Evenmin bijzonder hartverwarmend vind ik het
manuscript "Twijch der Twijfel", dat door een alom
gewaardeerde ex-redacteur van dit prachtige blad
onder het onmogelijke pseudonym "Gilles Tiquetonne” in elkaar geflanst werd. Deze novelle (of wat
ervoor m oet doorgaan) vertelt het grotendeels
autobiografische verhaal van Twijch, een intelligente jongeman die op de drempel van het ware leven het testament van zijn jeugd opmaakt. Hij
vraagt zich af wat er hem nu eigenlijk het nauwst
aan het hart ligt: zijn liefde voor het meisje Lila of
zijn geobsedeerd en onweerstaanbaar verlangen
naar het jongetje Arno. Op een gedreven, jachtige
manier spit hij de wortels van zijn bisexuele geaardheid op en probeert hij de consequenties ervan te
verwerken. Deze navelstaarderij gaat al vlug vervelen. De schaarse uitstekende passages kunnen het
boek niet echt redden.Daarom hoop ik voor de
jonge auteur en voor de mensheid dat dit boek de
drukpers NIET haalt. Gilles kan ongetwijfeld beter. De toekomst staat op een kiertje. (Piever)

