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Het schamperlokaal veranderde gestaag in een vuinisbelt. Etensresten, papier, al dan niet lege blikjes, sigarettenpeuken en nog meer papier maakten deel uit van Schampers groeiende afvalhoop. Men opperde de hulp van
Jan Hoet in te roepen om deze rommel vooralsnog uit te roepen tot een nieuw kunstwerk of hem anders eigenhandig te verwijderen. De man had echter zijn handen vol met zijn eigen rommel en wij zagen ons dan ook
genoodzaakt tot het opruimen van onze eigen vuiligheid. Tussen het puin vonden wij behalve enkele waardevolle
antiquiteiten ook nog een enkele redacteur waarvan wij meenden dat hij Schamper al lang verlaten had. Een crisisvergadering stelde een floormanager aan, die de nobele taak gekregen heeft er strikt op toe te zien dat niemand nog het lokaal vervuilt.
Een gelijkaardige taak heeft de Gentse
Interventiepolitie. Zij dienen het probleem van sluikstorten en zwerfvuil aan te
pakken. De politie zal zich op drie terreinen
inzetten: de anonieme patrouille sluikstorten, de meerblauwpatrouille en een
buurtgerichte aanpak. De agenten zijn
opgezet met de actie, hoewel sommigen van
hen menen dat de anonieme patrouille
sluikstorten niet uit rijdende auto’s dient te
worden geworpen om zich beter in de situatie van het zwerfvuil in te leven. De
meerblauwpatrouille klaagde daarentegen
over het blauw verven van hun gelaat en
bijbehorende codetaal: het smurfs. Meer
info, grote smurf: tel 09/ 266 68 50. £££
Wat nu gedaan, horen wij u zuchten. Sinds
uw moeke en vake samen met u een knusse
woonstede uitzochten, hebben zij er geen
voet meer binnen gezet; anderen daarentegen wel. Het resultaat is dan ook de naam
kot waardig. Uw vuilnis gewoon dumpen
kan niet meer en het zelf opruimen, daar
denkt u niet aan. Gelukkig werd het PWAstatuut voor langdurig werklozen opgericht.
Voor een kleine vergoeding, en in sommige
gevallen een vlotte babbel, knappen zij uw
klusjes op. Familiebezoek en examens vallen
hier niet onder, artikels schrijven wel. Meer
info, tel: 09/ 267 30 30. £££ Kinderen, daar
zijn ze weer, die onder gezinsconflicten lijden, dienen zich niet langer bij Schamper te
vervoegen. De Gentse Universiteit organiseert op 17 december een symposium
gekneld geweld of jongeren emotioneel
gevangen in het conflict. Meer info, tel:
09/ 240 43 97. £££ En hiermee komen we
nog maar eens bij ons geliefde onderwerp:
kinderen. Clem Willems reisde namelijk
naar een der vuilste steden ter wereld: Bombay. De heer Willems deed daar met de
kinderen wat hier praktisch onmogelijk
geworden is. Nee, niet dat; hij legde ze vast
op de gevoelige plaat (nee, wij bedoelen dat
hij ze fotografeerde en nee het zijn niet dat
soort foto’s). Mensen die de foto’s willen
bekijken, kunnen zich vanaf 6 december
naar de Stedelijke Openbare Bibliotheek begeven. De officiële opening vindt
plaats op 11 december. Men hoopt dat de
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heer Willems dan over zijn jet-lag heen is.
Kinderen van een blije god, meer info,
tel: 09/ 266 70 00. £££ Maar we zijn nog
niet van die kleine snotters verlost. Onder
het motto: Gent, een kinderparadijs zal de
stad Gent volgend jaar nieuwe of
vernieuwde speelterreinen aanleggen.
Onder het motto: Gent, een kinderliefhebbersparadijs legt de organisatie Martijn volgend jaar plezierreisjes in naar Gent. Meer
info, tel: 09/ 225 68 59- De organisatie Martijn heeft een geheim nummer. £££ Wie over
de knapenliefde ook het een en ander kon
vertellen, waren de oude Grieken. Het
Griekenlandcentrum van de Gentse Universiteit sluit op 8 december haar Gezellejaar af met de voordracht Guido Gezelle
en de Griekse Oudheid. Dat ons groot
klein dichterke op dit vlak niet onervaren
was, kan u uit andere bronnen dan Dien
avond en die rooze afleiden. Meer info, tel:
09/ 364 40 28. £££ Wie zich afvraagt
waarom wij spreken van de Andromedanevel en niet van Het Scbrijverke-nevel, kan
op 9 december incognito de derde les van
de cursus Kennismaking met de sterrenhemel van De vrienden van de oude sterrenwacht van de RUG VZW (VSRUG) bijwonen of een cursist, die Schamper las en
zich dus wel tijdig wist in te schrijven, aanklampen. De derde en de vierde les behandelen Sterren en sterrenstelsels. Meer info,
tel: 09/ 264 41 68. £££ Moderne
astronomie kan niet meer beoefend worden
zonder computers. Over de toenemende
evolutie van computers, voor je het weet zijn
ze zwanger van een langharige processor,
organiseert de vakgroep Elektronica en
informatiesystemen (UG) 16 december
een symposium: Nieuwe tendenzen in de
computerarchitectuur.
Meer
info:
ntca@elis.rug.ac.be. Of wat dacht u, dat zij
nog met telefoons werkten? £££ Dat de
interventiepolitie meer doet dan sluikstorters aanpakken, bewezen zij met hun
acties tegen nachtwinkels. De politie controleert of de nachtwinkels voldoen aan de
vereiste voorwaarden. Het doel is volgens de
Gentse burgervader Frank Beke, het
tegengaan van de overlast die nachtwinkels

in studentenpleisterplaatsen als de Overpoortstraat met zich meebrengen. Het Octopusakkoord werpt echt wel zijn vruchten af.
Nu de echte criminaliteit nog. Meer info, tel:
09/ 266 68 50. £££ Maar Beke maakt zich
ook nuttig. Mensen wiens fiets gestolen is en
die hiervan aangifte gedaan hebben, worden
beloond. U kan een kijkje nemen in het
Stedelijk Fietsendepot of uw trouwe
tweewieler er niet staat weg te kwijnen.
Breng uw aangiftebewijs mee en vertrek met
uw fiets. Zestig eigenaars hebben het al
mogen beleven, en u? Meer info, tel: 09/
266 77 64. £££ Met de winter voor de deur,
bent u meer gediend met een paar schaatsen dan met een fiets. VZW Free-Time
organiseert dan ook in samenwerking met
de stad Gent, voor de tweede maal een
openluchtijspiste. Dat wordt weer klunen
denkt de Fries in ons geheel ten onrechte.
Meer info, tel: 09/ 233 77 88. £££ Dat studenten niet alleen aan fuiven denken,
bewezen acht studentenkringen van de
Gentse universiteit door deel te nemen aan
de eerste editie van Unlimited Games en
de opbrengsten van de bijhorende fuif aan
nobelprijswinnaar AZG te schenken. Het
Psychiatrisch centrum Dr. Guislain is
geen nobelprijswinnaar en zij dienen dan
ook andere maatregelen te nemen om hun
sociale kas te spijzen. Met de sociale kas
worden patiënten zonder financiële middelen verder geholpen. Aangezien begeleide
bezoeken binnen de instelling al decennia
lang niet meer ethisch verantwoord zijn,
organiseert het centrum op 23 december
een optreden met aansluitend een fuif in de
Balzaal van de Vooruit. Meer info, tel: 09/

216 34 90
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In deze Schamper vindt u een lezersbrief waarin gesteld wordt dat
Schamper niet kritisch genoeg reageert op de gebeurtenissen aan deze
universiteit. Deze kritiek is voor een deel terecht, maar ook onterecht.
Veel heeft te maken met de visie die wij op Schamper hebben.
Om het met een lelijke uitdrukking te zeggen: “Schamper is er voor en
door studenten”. Het is evident dat ons doelpubliek gevormd wordt
door iedereen die aan de RUG studeert of werkt. En die lezer heeft gelijk
als hij van ons verwacht dat wij kritisch zijn. Daarom juist proberen we
de onderwerpen waarover we schrijven zo objectief mogelijk te behandelen. Kritisch zijn houdt volgens mij niet noodzakelijk in dat je een
standpunt moet innemen en de universiteit of wie dan ook moet aanvallen. Als je de lezers respecteert moet je proberen informatie zo objectief mogelijk weer te geven zodat de lezer genoeg basismateriaal heeft
om zelf een oordeel te vormen. Als hij dan wil reageren tegen bepaalde
evoluties aan de universiteit, weet hij tenminste waarom hij de ene kant
gekozen heeft en niet de andere. Het is niet aan ons om die keuze op te
dringen.
Een tweede aspect in dit uitgangspunt is de duidelijke scheiding tussen
gewone artikels en opinie-artikels. Als lezer behoor je ook te weten wanneer de auteur de visie van de betrokken partijen weergeeft en wanneer
hij zijn eigen oordeel velt. In Schamper steken de opinies in het edito, in
standpunt en in lezersgrieven. In de andere algemene artikels proberen
we gewoonlijk de situatie weer te geven zoals de partijen in kwestie die
zien.
Dit is de manier waarop Schamper gemaakt wordt, of althans zou
moeten worden gemaakt. De 24 pagina’s die u nu in uw handen heeft,
worden niet volgeschreven door voltijdse journalisten, maar door studenten die ook examens, practica, papers en thesissen hebben. Als we
kritiek hebben, willen we die onderbouwen, en dat kost tijd die er niet
altijd is. Bovendien moet Schamper ook een eerste kans zijn voor
mensen die hun eerste stappen in de journalistiek willen zetten. Ofwel
werk je zeer resultaatgericht en werk je alleen met de beste medewerkers verder. Ofwel geef je iedereen de kans om zijn ding te doen, ook al
vlot het niet meteen. Wij kiezen voor de tweede manier, en proberen zo
weinig mogelijk artikels te weigeren voor publicatie. Op de wekelijkse
redactievergadering wordt alles dan achteraf geëvalueerd. Als het resultaat al te lijden heeft onder dit uitgangspunt, dan weegt dit volgens ons
niet op tegen de gelijke kansen die we iedereen proberen te bieden.
Bart Haeck
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Ijverige studenten hebben al vaker de wens uitgedrukt dat de universiteitsgebouwen ook na de sluitingsuren toegankelijk zouden moeten zijn.
Studentenvertegenwoordiger Bart Gruyaert zocht en vond een oplossing:
binnenkort zouden bibliotheken, laboratoria en PC-knooppunten met een
speciale kaart ook ’s nachts toegankelijk zijn.
Drukbezette studenten voelen zich in hun de vice-rector en er werd een voorstel uitwetenschappelijk werk belemmerd door de gewerkt. Dat bestaat erin dat thesisstudenstrikte sluitingsuren van de universiteitsge- ten, assistenten en professoren, tegen betalbouwen. Het gaat hier hoofdzakelijk om ing van een waarborg, een speciale kaart
thesisstudenten gaat en studenten in de kunnen verkrijgen. Aan de hoofdingang van
wetenschappen due het lastig vinden dat de de universiteitsgebouwen zal men scannerlaboratoria niet altijd beschikbaar zijn op het toestellen plaatsen die de kaart als een sleutijdstip dat hen past. Bovendien is het niet tel herkennen. Zo zal men altijd toegang
altijd mogelijk om de sleutel van deze kunnen krijgen tot bibliotheek, labo en PClokalen te krijgen. De Permanentie- en Pre- knooppunt. Het voorstel tot reglement liep
ventiedienst: “Het verlenen van een sleutel echter vertraging op doordat men de cateom toegang te krijgen, gaf aanleiding tot gorie van de thesisstudenten er niet in had
heel wat problemen. De aanvraag verliep opgenomen. Hierdoor diende men het aan
niet vlot en bovendien verloor men vaak te passen en kon het nog niet goedgekeurd
worden.
sleutels.”
Studentenvertegenwoordiger
Bart
Gruyaert deelde dit ongenoegen mee aan • Deze toegangscontrole kadert in het plan
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van de universiteit om alle beveiligingssystemen te centraliseren in het permanentiecentrum. Bart Gruyaert: “Jaarlijks wordt een
bepaald bedrag voorzien om deze werken
uit te voeren. Het is de bedoeling dat tegen
2002 alle gebouwen van dit systeem
voorzien zijn.” De gebouwen waaraan de
universiteit momenteel renovatiewerken
aan het uitvoeren is, zouden als eerste over
deze nieuwe voorziening beschikken.
Het is niet de bedoeling dit systeem voor
alle studenten toepasselijk te maken. Om
controle mogelijk te maken, wordt het
beperkt tot de thesisstudenten. De Permanentie- en Preventiedienst: “Professoren en
assistenten zouden op eenvoudig verzoek
een dergelijke kaart kunnen verkrijgen.
Thesisstudenten zullen deze kaart kunnen
aanvragen in samenspraak met de vakgroepvoorzitter of hun promotor. Dat wordt
aan ons doorgegeven, zodat wij op de
hoogte zijn wie er allemaal over een
dergelijk toegangspasje beschikt. Het
spreekt voor zich dat misbruik strafbaar
gesteld wordt.”
Toch is er enige terughoudendheid tegenover dit voorstel. Sommigen zien het als een
voorsmaakje voor wat in de toekomst
komen zou. Doorgewinterde studenten (en
Schamper-lezers) weten dat in het Rectoraat
al enkele jaren de gedachte circuleert om de
toegang tot de universiteitsgebouwen altijd
van een pasje afhankelijk te maken. Zo zou
men ook overdag enkel met een geldige toegangskaart binnen kunnen. Eenmaal de universiteit toch de gepaste apparatuur heeft,
zou dat maar een kleine stap zijn. Toch blijkt
deze vrees momenteel ongegrond. Bart
Gruyaert: “Dat is geenszins de intentie van
dit project. Het principe blijft dat de universiteit gedurende de dag openstaat voor
iedereen.” Dit is dus een voorziening die
louter in het voordeel van de studenten is.
Het welzijn van de student blijft tenslotte de
eerste bekommernis van de universiteit.

Dart zoete
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Inderdaad, op 4 oktober 1999 heeft Gent zijn eigenste gloednieuw
KBC-studentenkantoor Omdat we vonden dat studenten best wat service
op maat kunnen gebruiken. En die vind je nu in de Sint-Pietersnieuwstraat 105.
Speciaal voor studenten tot 25 jaar. Met openingstijden gericht op het
studentenleven: we zijn elke werkdag open van 10 tot 14 uur en van 16 tot
18.30 uur. Je regelt er niet alleen je bank- en verzekeringszaken. Je kan er
ook surfen op het Internet. Kortom, dit kantoor heeft het voor jongeren.
Kom het zelf ontdekken.

www.kbc.be/jongeren
e-mail: studentenkantoor.gent@kbc.be
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de p e rife rie uan
De Derde Wereld is in . Niet alleen bij de Schamperredactie, waar wij ons
zonder verpinken overleveren aan het verorberen van een portie nasi
goreng, terwijl er een deuntje van Ali Farka-Touré door de boxen klinkt.
Afrikaanse groepen en vedetten veroveren menig festivalpodium. Voor de
kindjes is er The Lion King, de iets ouderen zweren bij een therapeutische
zenmeditatie. Helmut Lotti haalde zijn nieuwste mosterd in Afrika en onze
reizen kunnen niet exotisch genoeg zijn. Maar wat is de realiteit die achter
onze dromen schuilt. Schamper ging het vragen aan professor Ruddy
Doom, voorzitter (of stamhoofd, zo u wil) van de vakgroep Derde Wereld.
SCHAMPER :Hoe is deze vakgroep eigenlijk ontstaan?
Doom: “Als faculteit komen we uit de faculteit van de rechten. Bij de oprichting van
een afzonderlijke faculteit van de Politieke
en Sociale Wetenschappen is er een vakgroep Derde Wereld gekomen en een postgraduaat in de vorm van een aanvullende
opleiding ontwikkelingssamenwerking.”

niet wisten dat ze bestonden.”

de DeLqiscne noKKos

end. Iedereen die geld heeft, is er welkom,
en iedereen die veel geld heeft, is zelfs geen
nonkel, maar een broer. Het is dus verleidelijk voor een politicus om de indruk te krijgen dat hij persoonlijk populair is.

SCHAMPER: Leeft de gedachte nog dat wij
moeten ‘g even’ en zij ‘nem en’?
Doom: ”De oudere generatie heeft daar
nog wel last van, maar dat zal wel op een
natuurlijke wijze verdwijnen. Ook in Afrika
verdwijnt die oudere generatie, dus de toestand zal zich langzamerhand zelf wel normaliseren.”

SCHAMPER: De huidige Belgische regering
heeft een nieuw engagement getoond in
Centraal-Afrika. Heeft het nog zin te SCHAMPER: Wat is voor u 'normaliseren ’?
investeren in een regio die verscheurd Meer initiatief geven aan de plaatselijke
bevolking?
wordt door conflicten?
Doom: ”Ik denk dat er een dubbel ant- Doom: ’’Iedereen heeft al zo lang het woord
woord is op die vraag. Ten eerste zie je dat ‘partnership’ in de mond, laten we daar nu.
kleine landen kunnen meespelen in het eens werk van maken. Dat houdt wel in dat
de uaKqroep
SCHAMPER: U bent een heel kleine vak- internationale debat. Ik denk dan aan Ned- je zelf voldoende kritisch bent, dus niet
groep, met m aar twee professoren, maar erland, of de Scandinavische landen. Zij vanuit omgekeerd racisme blijmoedig
toch bestrijkt u een enorm deel van onze hebben een groot stuk van hun credibiliteit betaalt voor alles wat ze daar voorstellen.
aardbol. Mag er wat meer mankracht zijn? te danken aan het feit dat ze zich niet uit- Dat leidt van misproject naar misproject.
Doom: ”Het mag zeker iets meer zijn. Een sluitend bezighouden met hun ex-kolonies, Een soort van ‘Wiedergutmachung’ helpt
van de spijtige gevolgen is dat rond Latijns of dat ze geen kolonies hadden. Het nadeel niet; in Afrika lopen er ook gehaaide kerels
en Midden-Amerika geen onderzoek voor België is dat het in Afrika, of het dat nu rond die hun zakken willen vullen.”
gebeurt, en dat we dat in onze einde- wil of niet, steeds zal bekeken worden als
jaarsstudies weggelaten hebben omdat we betrokken partij. Ten tweede, moeten we in SCHAMPER: Is er in Afrika sprake van een
er de mensen niet voor hebben. Als er in de ieder geval vergeten dat we het verschil kun- democratiseringsproces?
toekomst ruimte voor is, zouden we dat nen maken. Er is een periode geweest dat Doom: ’’Democratie is nog veraf in Afrika.
zeker appreciëren. Maar er is een tweede we die illusie hadden. In de Koude Oorlog Enkele jaren geleden legde men sterk de
reden waarom Latijns en Midden-Amerika opereerden we samen met de Amerikanen nadruk op parlementarisme. Die hoge
uit de boot vallen. Je hebt de opleidingen en daaruit concludeerden dat we een woorden zijn grotendeels ingeslikt. Als je
chinologie, japanologie en afrikanistiek enorme invloed hadden. Maar nu gaat elk kijkt naar de troetelkinderen in de regio van
Grote Meren, Uganda, mag jhete vergeten,
waarmee we bruggen proberen te slaan. meer zijn eigen koers.
Maar mensen die Spaans en Portugees stu- Je kan natuurlijk zeggen dat we een his- en je kan zo het lijstje afgaan. Er blijft niet
deren binnen de Romaanse krijgen geen torische verantwoordelijkheid hebben. De veel democratie over op het gebied van staat
vraag is maar hoe ver je die meesleept. Heb en natie.”
opleiding gericht op die gebieden.”
je niet evenveel verantwoordelijkheid tegenSCHAMPER: Concentreert u zich ook op over armen in Angola of Indië als armen in dem ocratisennq
gebieden die afglijden naar een vorm van Congo? Het is bijzonder verleidelijk, want SCHAMPER: Zijn de mensen dan wel
Derde Wereld, bijvoorbeeld de situatie in wanneer je er zelf naartoe gaat, ontmoet je klaar voor democratie?
zeer tevreden mensen die de indruk geven Doom: ”Ik vrees dat zolang de middelen
het Oostblok?
schaars zijn, er een natuurlijke drang bestaat
Doom: ”Er is een nieuwe assistent op komst dat ze alles van de Belgen verwachten.”
die leidt tot een situatie van ‘the winner
die een stuk voor Centraal-Azië zal werken.
Want inderdaad, het uiteenspatten van de SCHAMPER: Hebt u daar persoonlijke takes it all’. Het is makkelijker om een compromis te vinden als beide er iets uithalen,
Soviet Unie heeft geleid tot een vorm van ervaringen mee?
en
dat heeft niets met Afrikaanse, Aziatische
Doom:
“Ja,
als
je
er
bent
vraagt
dekolonisatie van Centraal-Azië, en tot onze
of
Europese
cultuur te maken. Als er niet
grote verrassing worden we nu geconfron- iedereen:Wanneer gaan de nokkko’s (de
teerd met volkeren waarvan we niet eens nonkeltjes, red.) terugkeren? Maar zeker de veel is, zal de zin om toch nog te delen bijwisten dat ze bestonden, of volkeren die zelf nieuwe generatie heeft de Belgen niet gek- zonder klein zijn. Armoede lijkt mij een
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de p e rife rie
slechte voedingsbodem voor formele
afspraken tussen formele gelijken en wat er
aan vasthangt, namelijk een min of meer
gelijke verdeling van inkomsten.

SCHAMPER: Hoe kan dat patroon dan
doorbroken worden?
Doom: ”Een deel van het antwoord klinkt
cynisch, Che Guevara bijvoorbeeld, schreef
tijdens zijn verblijf in Oost-Congo: “Je kunt
een volk niet bevrijden tegen zijn zin.” Je
gaat daar dus de factor tijd moeten laten
meespelen. Je verandert dat niet op een
decennium. Ze zijn binnen de wereldorde
zo diep gezonken, tot een periferie van een
periferie. Dan kun je niet verwachten dat als
paddestoelen na regenvlagen overal democratieën zullen opduiken. Vergeet niet, er zijn
enkele generaties opgegroeid onder de
meest verschrikkelijke regimes. Die mensen
hebben niets anders gekend dan onderdrukking, uitbuiting en corruptie. Die
mensen kunnen gewoonweg niet onmiddellijk een democratische ingesteldheid

hebben. Je zou misschien toch een overgangsperiode moeten hebben van geleide
democratie, waarbij eerst geprobeerd wordt
op het lokale vlak, en pas nadien op het
niveau van de staat.”

SCHAMPER: Eerst het fundam ent bij de
mensen zelf leggen?
Doom: ’’Inderdaad. Een klein beetje
bestaanszekerheid opbouwen is een belangrijk punt, net als het uitroeien van de idee
dat als ik iets moet hebben, het niet per se
ten koste moet gaan van een ander. Er moet
de mogelijkheid van een win-winsituatie
zijn.”

de nqo's

SCHAMPER: Moeten dan de verschillende
inspanningen op het terrein dan niet meer
gebundeld verlopen?
Doom: ”Er moeten op zijn minst twee dingen gebeuren, denk ik. Ten eerste moeten
de NGO’s stoppen om met hun eigen private bekommernissen en hun eigen agenda
naar daar te gaan. Ten tweede zit je met een
heel moeilijke situatie. Moet je die staat
gaan tegenwerken, omdat ze niet democratisch is, waardoor je die staat eigenlijk nog
verder ondergraaft? Of ga je zoeken naar
bepaalde niches, waardoor je de capaciteit
uitbouwt en na een tijd kan overgaan. Maar
de mentaliteit dat wij het hier door middel
van een aantal boekjes toch nog beter
weten, zit er nog altijd diep in.”
SCHAMPER: Wat houdt dat beter weten
precies in?
Doom: ”Ons denken is zeer abstract in
vergelijking met de dagelijkse concrete
‘struggle for life’ in de derde wereld. Je hebt
niets aan Locke of Montesquieu als je in de
Bush vecht om te overleven.”

"Je hebt niets aan Locke of Montesqnieu als
je in de bnsh recht om te overleven"

SCHAMPER: De Belgische regeringen
hebben als budgettair streefcijfer voor de
ontwikkelingssamenwerking 0.7% van het
BBP vooropgesteld. Daar is nog maar
weinig van in buis gekomen.
Doom: ’Volgens mij is die 0,7 op zich geen
probleem. Je moet eerst een ontwikkelingsbeleid hebben, alvorens je op een constructieve manier kan gaan samenwerken. Als je
morgen die 0.7 haalt, maar terzelfdertijd

geen inspanning doet om hun producten
toe te laten op onze markt en onze producten daar blijft dumpen en als er geen
andere relaties worden opgestart binnen de
wereldhandelsorganisatie, dan helpt dat
niets. Die ontwikkelingssamenwerking an
sich verandert de grote regels van het spel
niet.”

schuLdenberg

SCHAMPER : De idee v a n -h e t kw ijtschelden van de schulden is bezig aan een
opmars. Is dat concreet haalbaar?
Doom: Het is een bijzonder ingewikkeld
dossier. Zomaar kwijtschelden en zeggen
‘doe maar zoals vroeger is geen oplossing.
Daar staat tegenover dat als je een stuk
schulden kwijtscheldt, je toch al weet dat je
je centen niet meer terugziet. Bovendien is
het is niet zo dat zij maar alles opgesoupeerd
hebben en wij uit altriiisme geld geleend
hebben. Het is ook een beheersfout geweest
van zij die het geld uitgestrooid hebben. Je
zou daar een middenweg in moeten zoeken.
Misschien zouden we beter zeggen: stop die
carrousel, want je krijgt het geld toch nooit
volledig terug. Er is een enorm verschil: die
duizend frank zijn voor ons niet zo belangrijk. Voor hen zijn diezelfde duizend frank
superbelangrijk. Je moet ook een klein beetje conditionaliteit hebben: als dat bedrag
betekent dat die kleine, machtige groep die
het toch al zoveel beter heeft, dat blijmoedig
terug voor zichzelf gaat uitgeven, stel ik me
daar toch vragen bij.”
SCHAMPER -Afrika komt overwegend met
slechte berichten in het nieuws. Wordt u
daar niet ongelooflijk cynisch van?
Doom: ”Ik denk dat cynisme de enige
oplossing is om jezelf niet op te hangen. Je
wordt daar niet blijmoedig van, maar ik heb
nog zoiets van “misschien helpt het niet
veel, maar je moet blijven voortdoen”.”

tom de paepe
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home, suueet home

ouer periKeien uan, m en met een stuüentennome
Het is zover. Na 26 sabbatjaren bouwt de RUG een nieuw home: de kostprijs is te groot, de locatie te zeldzaam, de bouwtijd te lang en het uiteindelijke resultaat poverder dan gepland.
Op 18 november jongstleden werd de eerste
steen van het nieuwe home gelegd door
Vlaams minister van Onderwijs en tevens
oud -studente geschiedenis van onze Alma
Mater: Marleen Vanderpoorten. Hiermee
viel een blok van het hart van de rector, en
dat werd aldus stevig vastgemetseld op de
Sterre, langs de Pintelaan. Een hele opluchting dus, die eerste steen, want het lijkt wel
of er de laatste jaren een vloek rustte op dit
project. Naast het feit dat het op de dag van
de steenlegging zelf ijzig sneeuwde, getuigt
vooral de voorgeschiedenis van dat home
van een hele hoop tegenslagen. Een
overzicht.
In 1996 werd, onder druk van het stijgende
aantal studenten en de lamentabele toestand van de overige homes, beslist dat er
een nieuwe home moest komen. Als dat er
eenmaal stond,' konden de andere homes
vervolgens rustig gerenoveerd worden. De
Raad van Bestuur koos voor een complex
van 250 studio’s op de terreinen van Campus De Sterre. Er werd een architectuur-
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wedstrijd uitgeschreven die gewonnen werd
door de ontwerpgroep Abscis. Zij tekenden
de aanvankelijk beloftevolle plannen: 253
studio’s, elk met een grootte van 22
(dit
in tegenstelling tot de 9
ruimte die een
kamer in home Vermeylen biedt), inclusief
persoonlijke badkamer en keukentje.
Bovendien werden ook de gemeenschappelijke diensten uitgebreid met een
wasserette, een feestzaal, bibliotheek en
studeerruimte. Buiten werd een ruim parkeerterrein voorzien en - het oog wil ook
wat - een tuin met vijver.
Maar algauw bleek dit ontwerp te ambitieus.
Niet alleen bleken de prijzen van de
aanbestedingen ongeveer een vijfde hoger
te liggen dan verwacht, ook een plaatselijke
milieubeweging gooide roet in het eten. Dit
omdat het nieuwe home gebouwd zou worden midden in een biologisch waardevol
hooilandschap. Gevolg: de plannen werden
aangepast. Kort gezegd: dag vijver, dag
fuifruimte, en meteen ook afscheid van een
deel van de parkeerruimte en van een zes-

tigtal studio’s. Het plan verbleekt zienderogen. In 1999 komt er schot in de zaak. De
aanbesteding is gebeurd en nu kan er eindelijk gestart worden met de werkzaamheden. Op 1 oktober 2001 zal het nieuwe
home normaalgezien beschikbaar zijn voor
de studenten.

our

house

Het grootste probleem van de Gentse
homes was en is nog altijd het beperkte budget dat de RUG ter beschikking heeft voor
de bescherming en de uitbouw van haar patrimonium. Dit laat zich ook duidelijk voelen
in de bestaande homes. Zij kampen met
een hele reeks ouderdomsverschijnselen die
niet meer gebaat zijn met een gewone
dagelijkse creme, maar nood hebben aan
een heuse facelift. Jaar na jaar stapelden de
klachten zich op, en dat leidde vorig jaar tot
de bezetting van het rectoraat door de
moegetergde studenten. Het werd tijd dat
hun grieven eens aandacht kregen. Het
nieuwe home liet namelijk langer dan
verwacht op zich wachten, met als gevolg
dat ook de renovaties uitgesteld werden.
Men - dit is logistiek beheerder Diederik
Mangeleer, rector Willems en aantal
andere mensen van de Dienst gebouwen,

Beheer en Onderhoud- ging daarop
een gesprek aan met de bezetters en
beloofde beterschap, (lees schamper 369
en 370) En zie, hun woorden werden
waarheid. Althans, volgens henzelf dan
toch.

Lees en DeoordeeL.

De brand- en andere veiligheid in Home
Vermeylen is genezen. De onstabiele
brandtrap is vastgezet en terug in gebruik.
De bewaking van de homes is ook verbeterd: er is nu een nachtwaker aangesteld
voor Home Fabiola. Die houdt er permanentie an 22.00h tot Oó.OOh. De andere
homebewoners kunnen bij gevaar bellen
naar het centrale nummer 88. Zo verwittigen ze de ambulante nachtwaker (die
trouwens nauw samenwerkt met de Permanentie- en Preventiedienst), zodat die
zich snel naar de plek van het onheil kan
begeven. Bellen kan trouwens met gloednieuwe Belgacomtoestellen die werken
met proton, telekaarten en muntstukken
en die de vroegere ergerlijke telefoons
vervangen.
Een tweede belangrijk pijnpunt was de al
dan niet gewenste aanwezigheid van
water. Eerst het ongewenste water: in
Home Boudewijn trekken eindelijk de
muren niet meer krom van het insijpelend
water: de gevel is gedicht. Het gewenste
water komt er eindelijk in Home Fabiola.
De nieuwe douches zijn er, al hebben ze
nog te kampen met enkele kinderziektes.
In Home Vermeylen speelt zich hetzelfde
douchescenario af. Home Astrid moet
echter nog op de beloofde douches met
mengkranen wachten.
Naast dit alles is er ook en overlegorgaan
opgericht in het directiecomité. Zij leggen
aan de studenten uit welke werken er op
til staan en geven ook meer technische
uitleg. Studenten kunnen hen vragen
stellen en hun grieven kenbaar maken. De
homeraden staan wel redelijk sceptisch
tov. dit comité omdat er van een echt
doorzichtige overlegstructuur nog geen
sprake is. Het belangrijkste is echter dat er
aan heel de problematiek van de homes
eindelijk iets gebeurt. De zon gloort weer
aan de horizon, doch waakzaamheid blijft
vereist.

yours tru L y , ima

asbest in fabioLa
geen probleem uoor gezondheid,
iueL uoor renouatie

Bij een voorbereidende studie voor de renovatie van de homes werd een
kleine hoeveelheid asbest gevonden in h o m e F a b io la . Het goede nieuws is
dat het om een wettelijk toegelaten kleine hoeveelheid gaat in een voor
studenten afgesloten ruimte. Het slechte nieuws is dat hierdoor de werken
aan de homes opnieuw vertraging oplopen.
Laten we beginnen bij het begin. Verleden
jaar werden de kosten van de renovatie van
de homes op een goeie twee miljard frank
geraamd. Dat is veel geld en omdat de RUG
dat ook vond , werd beslist om eerst een
voorbereidende destructieve studie te
voeren. Een aantal kamers werden daartoe
afgebroken om het prijskaartje van de herstellingen te kunnen schatten en om
onverwachte problemen te voorkomen. Het
is bij deze werken dat er op asbest gestoten
werd.
Het gaat om een tiende van de wettelijk
toegelaten hoeveelheid, en het asbest bevindt zich in een gesloten circulatiecircuit
(waarschijnlijk buizen) zodat er geen gevaar
bestaat dat iemand de ongewenste
stofvezels inadement. Er is dus een serieus
verschil met de hoeveelheden die een aantal
jaar geleden in de Brug ontdekt werden.
Toen waren er drie kritieke plaatsen waar de
wettelijke norm overschreden werd. In
home Fabiola daarentegen is er zelfs geen
wettelijke verplichting om het asbest te verwijderen. De bewoners van de homes werden al ingelicht.
Een van de concrete gevolgen van deze ontdekking is dat het arbeidsreglement voor de
werken strenger wordt. Een ander en ernstiger gevolg is dat de renovatiewerken uitgesteld worden. Omdat er ook asbest zou

kunnen zitten in andere gebouwen moet de
voorbereidende fase worden overgedaan.
Omdat de regie der gebouwen nogal wat
projecten om handen heeft, werd beslist om
de voorbereidende studie uit te besteden.
Het is moeilijk om hiervoor een termijn vast
te leggen, maar het zal snel een half tot een
heel jaar worden. De studie zal ook moeten
uitwijzen of het huidige doel haalbaar is,
namelijk de renovatie van alle homes.
De studenten die in home Fabiola wonen,
werden van de situatie op de hoogte
gebracht via een blad papier dat het rectoraat liet ophangen aan de ingang van het
home. Een korte rondvraag toonde aan dat
de studenten de informatie een beetje
magertjes vonden. De meesten leken niet
echt bezorgd om de hele kwestie en gaven
reacties zoals ‘in welk gebouw zit tegenwoordig geen asbest?’
Het asbest gooit ook roet in andere plannen.
Het was namelijk de bedoeling de werken
aan de homes te beginnen in oktober
2 0 0 0 , zodat de oude homes af zouden zijn
samen met de nieuwe home aan de Sterre.
De Sociale Raad stelde daarom voor om met
de werken te wachten tot het nieuwe home
aan de Sterre een feit is.

Dart haeck
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met een zadeL onder het gat,
Komt men door de neLe stad
cross met het staLen ros

Wat je tegenwoordig allemaal niet kunt doen met de fiets! Uit
nader onderzoek is gebleken dat men er mee van huis of kot naar
de les kan fietsen, en m eestal ook omgekeerd. Er zouden tegenwoordig zelfs m odellen op de markt verkrijgbaar zijn waarmee
men vanaf het station naar de les kan rijden! Ja, ja, de vooruitgang
staat niet stil, en helaas doet Koning Auto dat ook niet. Maar de
fietser staat gelukkig niet alleen in zijn strijd tegen de verschrikkelijke dictatuur van het vierwielig monster.
Er zijn de laatste tijd tal van bonden en projecten opgestart die je moeten aanzetten tot
het gebruik van de fiets. Ook onze geliefde
(nou, ja) stad heeft zijn Gentse Fietsplan om
het imago van de fiets op te krikken. De
fietsdiefstallen terugdringen en de slachtoffers helpen zijn ook enkele van de doelstellingen. Het is eens iets anders dan
zelfhulpgroepen. De stad heeft ook het idee
opgevat om het fenomeen van achtergelaten
fietsen en fietswrakken aan te pakken. Rij je
dus rond met je fiets en voel je opeens de
drang te stoppen en verder te voet te gaan,
smijt je flashy rijtuig dan niet op de
immense hoop andere fietsen, maar probeer
hem te stallen op de voorziene plaatsen. Dat
er her en der zulke plekken zijn, is te danken
aan het stallingbeleid dat men hier in Gent
voert.

uéLo, uéLoër

Soms gebeurt het natuurlijk ook wel dat je je
fiets ergens achterlaat en je je enkele vrolijke
uren later langs geen kanten meer herinnert
waar hij stond, laat staan dat je nog weet dat
je er een had. Als je fiets lang genoeg ligt te
verkommeren, wordt hij opgescharreld
door de stad, worden de onderdelen ‘gerecycleerd’ en geschonken aan de fietsherstel-

dienst van de universiteit. Ondertussen heb
jij al lang een ander exemplaar, maar, ramp o
ramp, in een al te zatte bui rijd je tegen een
borduur, vlieg je over je stuur en knal je net
niet tegen de muur maar door de ruit van
een of andere obscure fietswinkel. Resultaat:
fiets naar de maan of verder en ruzie met de
eigenaar van de fietswinkel, die er niet over
peinst voor jou ooit nog een fiets te herstellen. Doch wanhoop niet, want de fietshersteldienst van de universiteit staat
immer voor je klaar! In de Sint-Hubertusstraat, aan de Blandijn, kun je zelf (hier
begint de ware ellende) je fiets herstellen,
elke dag van 12u tot l4u, en maandag,
woensdag en vrijdag eveneens van 8u tot
10u ‘s morgens.

re g is te r, r e g is te r s t

Nu je fiets eindelijk weer een fiets te noemen is, laat je hem natuurlijk registreren.
Dat kan iedere dinsdag, gratis, tussen I6u en
19u in het Fietsatelier van de Stad, Kattenberg 2, wederom aan de Blandijn. Dat zal de
dieven wel afschrikken. Als je hem dan toch
aan een minder eerlijk medemens kwijtspeelt, kan de politie weten dat het de jouwe
is dankzij je rijksregisternummer dat erin is
gegraveerd. Maar wie is tegenwoordig nog

zo gek om een fiets te stelen nu ‘De Draken’, de blitse gevaloriseerde politiebrigade
op de fiets, over de stad waakt. Toch is het
raadzaam om een goed slot te gebruiken dat
je liefst ook nog eens vastmaakt aan een stevig vaststaand object, zoals een paal die liefst flink wat hoger is dan een halve meter. Als
je nog altijd met een panische vrees zit om
als fietser in het ongelijk gekegeld te worden, kun je je altijd lid maken van de v.z.w.
Fietsersbond. Daardoor kan je van de
rechtsbijstandsverzekering genieten die de
bond voor haar leden afsluit. Dat houdt in
dat als je schade lijdt, de verzekering ervoor
zorgt dat de tegenpartij een correcte schadevergoeding betaalt. Dit geldt niet alleen voor
verkeersongevallen, maar ook voor verkeersagressie en zelfs falende infrastructuur.
Ook als je zelf schade hebt toegebracht denk maar aan het potsierlijk door ruiten
knallen - verdedigt de verzekering je.

fie ts e rs aller Landen, uerenigt u

Ook de RUG doet heel wat om de fiets te
promoten. We hadden al de fietsherstelplaats, maar er zijn ook plannen om bij
verschillende universitaire gebouwen
(overdekte)
fietsenbergplaatsen
te
installeren. Ook is er het FPR (Fietsend Personeel RUG), dat zoveel mogelijk mensen
wil aanzetten tot het regelmatige gebruik
van de fiets. Er is eveneens een oproep van
Prof. Dr. Magda Devos van de Vakgroep
Nederlandse Taalkunde aan haar eerbare
collegae om ulderen velo te bezigen. Ruim
30 professoren steunen deze oproep en nu
al begint Koning Auto te beven bij de dreiging van deze nieuwe fietssekte. Maar nog
altijd heeft die tiran meer dan 4 miljoen
onderdanen en het verergert er alleen maar
op, want dit jaar blijkt een recordjaar voor
de autoverkoop. Hopelijk vallen die pruttelende prullen collectief stil door de millenniumbug. Springt dus allen op uw fiets en
rijdt! In het verkeer is de fiets namelijk niet
het probleem maar de oplossing!

t u dé em
1 0

1000 gratis boeken
Speciale aktie voor
BON
lezers van Schamper
1 Gratis Boek
De Centrale Boekhandel geeft aan de
lezers van Schamper 1000 boeken uit
de volgende keuze: ‘Webster pocket
th e s a u ru s ‘Management Bibliotheek
‘Maximaliseer uw PC of Mac in België
‘Freud’. Knip de bon uit Schamper en
geef hem aan de informatiebalie van
de beurs. De keus per titel is beperkt.
Vrijdag 17 december: 11-22 uur
Zaterdag 18 december: 11-18 uur
Zondag 19 december: 11-18 uur

Laatste nieuws: met de bon van
Schamper kan u op Donderdag 16
december binnen van 11 tot 22 uur.

Bij inlevering van deze bon aan de
informatiebalie van de boekenbeurs,
mag je een boek kiezen uit ‘Webster
pocket thesaurus’, ‘Management Bibliotheek’, ‘Maximaliseer uw PC of Mac in
België’, ‘Freud’.
Eén bon per persoon.

Naam

WÊÊÊÊ

Studentenblad van de Universiteit Gent
—

L e z e r s g rie f:
S c h w u n g e n d ie p g a n g

SéI I i

Geachte redactie,
Ik lees al jaren Schamper, zoals elke student waarschijnlijk. Niet dat ik het blad ooit goed gevonden heb, maar het lezen van Schamper
behoort tot de verplichte bezigheden van een student, vind ik. Met de start van het nieuwe academiejaar werd ik echter aangenaam verrast
door de nieuwe Schamper. Het blad had immers een grondige restyling ondergaan. Met een nieuw logo en een verzorgde lay-out oogden
de twee eerste nummers stukken professioneler. Op inhoudelijk vlak blijf ik jammergenoeg op mijn honger zitten. Schamper mist schwung
en diepgang. Jullie durven precies nauwelijks een standpunt in te nemen. En dat vind ik spijtig, zeker omdat bij een onafhankelijk blad als
Schamper toch de volledige persvrijheid heerst.
Neem nu de gevaarlijke ontwikkeling dat sinds kon in de studentenrestaurants studentenkaarten voorgelegd moeten worden om bediend
te kunnen worden. De RUG slaat hiermee, mijns inziens, de verkeerde weg in. Schamper heeft hieraan uiteraard een artikel gewijd, maar
nergens werd het beleid ernstig op de korrel genomen. Wat vele mensen vergeten is dat de universiteit een sociale functie vervult in Gent.
Ik bedoel hiermee dat er een wisselwerking bestaat tussen de stad Gent en de universiteit. Een universiteit speelt een belangrijke rol in een
stad als Gent en mag nooit verworden tot een “academisch eiland”. (Als we kijken tot wat het heeft geleid in Leuven moeten we ons hoeden voor een dergelijke evolutie). Wanneer de universiteit stelt dat enkel studenten gebruik mogen maken van de resto’s is de eerste stap
al gezet. Volgens dezelfde redenering zou Schamper dan enkel gelezen mogen worden door studenten en zou het Gentenaars verboden
zijn te luisteren naar URgent. Nee, zo ver mag het niet komen en een blad als Schamper zou de universiteit daar wel eens attent op mogen
maken.
Ook bij de andere artikels ontbreekt soms dat tikkeltje meer. Wat mij betreft mag al dat pseudo-grappig geschrijf eruit gekieperd mogen,
bijvoorbeeld. Een redactionele bijsturing lijkt me dus aangewezen om Schamper wat scherpte te geven. Trouwens, als de cartoons al zo to
the point zijn, dan moet dat toch geen problemen opleveren.
Jeroen Rombaut,
A.O. media en communicatie
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Essentials of Psyefti

De Centrale Boekhandel organises a
magnificent scientific super sale.
These special offers are gigantic,
thousand of titles for every specialty.
Textbooks, manuals, atlasses,
dictionaries, its too much to mention
here. Sometimes a little bit older, but
prices are a world of difference.

WHYPAYMORE?
DISCOUNTUP TO 90%

P0LY

ZAKWOORDENBOEKEN
10.001 COMPUTERBOEKEN"

MET SOFTWARE / CD-ROM / DISKS ENZ.
HIIUW:

SPÉLLEN •
EDUCATIEF • ENZ.

VERTAA

AMERIKALEI 220/30 2000 ANTWERPEN - E MAIL: B00K@TIP.NL

TELINFO: 032385812

Laatste nieuws!

UNUX

M
Het meestf populaire
besturingssysteem in de nieuwste
versie. Compleet pakket ind 6 cd-roms, boot
diskettes, gratis helpdesk, power tools.
KDE+KERNEl+GNOME. Boek +Reference guide. enz.
Red Hat 6.1 nu 1,550 Suse 6.3 nu

1.450

DIT MAG JE NIET MISSEN!
E X C L U S IE V E W A A R D E B O N
V O O R EX T R A K O R T IN G

THE

ELECTRONICS
HANDBOEK
Whitaker. Over 2.600pag. &
2000 illustraties. The largest most
comprehensive reference
ever published.

Van 4750 Beursprijs 663 Couponkorting 95

568

WEBSTER
DICTIONARY

Newest updated edition.
With thumb index: The best there is.
van 2850
Beursprijs 948
Beurskorting 190

758

BEELDWOORDENBOEK

171 1DEC.8 I1DEC.9
DE C .

11-22 UUR

11-18 UUR

11-18 UUR

569
CONCISE OXFORD DICTIONARY

Uniek naslagwerk in 4 talen
met fraaie illustraties.

BEURSPRIJS

Wodd's bestseller nr. I. NewEdition

VERSCHIKKEN
e n o o T a c ia o H D is c H

Het meest gezaghebbende standaardwerk. Nukt de
nieuwe spelling. 2 fraaie delen in luxe cassette
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2000 begrippen vanAtot l verklaard
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Naom

Hum

Veel mensen hebben al last van ze gehad, evenveel hebben plezier aan ze
beleefd, slechts heel weinigen hebben ze al gezien, en niemand kan zonder ze. Het zou een opgave uit een puzzelboek kunnen zijn. Prof. Erick
Vandamme van het Laboratorium voor Industriële Microbiologie en
Biokatalyse van de FLTBW (‘t Boerekot) zou over deze opgave echter niet
lang hoeven na te denken. Het gaat hier om zijn eigenste troeteldieren, de
bacteriën. Deze organismen zijn inderdaad de oorzaak van allerhande
ziektes, maar worden ook gebruikt in de productie van alcoholische
dranken. Te klein om met het blote oog zichtbaar te zijn, maar onmisbaar
voor de elementaire kringlopen van de natuur. Een ontdekkingstocht.
Bacteriën zijn net als schimmels, gisten,
algen en protozoa micro-organismen, maar
onderscheiden zich van die laatsten door de
afwezigheid van een celkern. Ze worden
prokaryoten (voor-kernigen) genoemd,
aangezien cellen met kernen pas later in de
evolutie op het toneel verschenen. De
eerste bacteriën waren anaëroob, wat
betekent dat ze geen zuurstof verdroegen.
Later verschenen de cyanobacteriën die wel
zuurstof produceerden. Zo steeg de
zuurstofconcentratie in de atmosfeer en
werd het pad geëffend voor de aërobe bacteriën en de hogere organismen, die wel
zuurstof nodig hebben om te overleven.

ammaLcuLes

Die microbiële voorouders bleven echter
lange tijd onbekend voor de mens, al kwam
hij er vaak genoeg mee in contact. Denken
we maar aan Yersinia pestis die tijdens de
middeleeuwen honderdduizenden mensen
de zwarte dood heeft ingejaagd. Of Lactobacillus en Streptococciis die sinds eeuwen
in onze yoghurt huizen. Die onbekendheid
verdween toen Robert Hooke en Antonie
Van Leeuwenhoek in de zeventiende
eeuw de microscoop uitvonden, en voor het
eerst in de geschiedenis de pietepeuterige
animalcules (‘diertjes’) zagen, zoals Van
Leeuwenhoek ze - foutief - noemde. Vandaag weten we dat micro-organismen overal
zitten. En die ‘overal’ mag je behoorlijk letterlijk nemen. Niet alleen in bodem, water
en lucht, maar ook op onze huid, in onze
mond en in ons spijsverteringsstelsel (darmflora) kom je ze tegen. Zelfs in borrelende
warmwaterbronnen met temperaturen
boven de honderd graden, in het poolijs, in
dorre zoutvlakten en in de diepste, donkerste diepzee vinden bepaalde soorten het
heerlijk vertoeven. Zij hebben dan ook de
toepasselijke naam ‘extremofielen’ gekregen.

Zo veel plaatsen als er zijn waar bacteriën
kunnen leven, zo veel soorten zijn er. Zelfs
meer. Specialisten schatten dat nog maar
ëën procent van de soorten op aarde bekend zijn. Een vijfde daarvan kan in het labo
bestudeerd worden. Om in de bovenstaande omstandigheden te kunnen overleven, beschikken deze soorten over een
uitgebreide keuze aan stofwisselingsprocessen. Vele voeden zich met suikers,
maar anderen leven van aardgas,
zwavelverbindingen, petroleum, cellulose,
zetmeel of zelfs insecticiden. Via een reeks
zeer specifieke chemische reacties worden

“Never underestimate
the power of the
microbe”
deze stoffen ‘afgebroken’ tot andere stoffen.
Bij die afbraakreacties komt energie vrij,
waarmee de bacterie nieuwe stoffen kan
synthetiseren die niet in zijn voeding
voorkomen.

screemnq

Hier komen prof. Vandamme en zijn collega’s microbiologen om het hoekje kijken.
Zij kweken nuttige bacteriën in petrischalen
en grote ketels, en laten ze voor hen interessante stoffen produceren. Vandamme:
“Vele mensen zien de biotechnologie te
eenzijdig als genetische modificatie. Dat is
verkeerd. Genetische modificatie kan men
succesvol gebruiken om directe genproducten (eiwitten) te produceren. Denk
maar aan insulineproductie door bacteriën.
Insuline is een eiwit en wordt direct naar de
code van het DNA gemaakt. Wil je een bacterie echter ëën of ander organisch zuur of
polysaccharide voor je laten maken, dan is
het vooralsnog onbegonnen werk om met
het DNA te gaan rommelen. Voor de meeste

niet-eiwitten is het v e e l. handiger om
gewoon op zoek te gaan naar een bacterie
die de gewenste stof al uit zichzelf produceert. Ik kom net terug uit Zuid-Korea en
ik heb een bodemmonstertje meegenomen.
Dat wordt nu in het labo ‘gescreend’ op
interessante bacteriële stammen.”
De ‘screening’ waar Vandamme het over
heeft, is een heel belangrijke methode voor
microbiologen. Het komt er op neer dat
men zo veel mogelijk soorten uit een monster isoleert, ze elk apart opkweekt en kijkt
of er nieuwe of interessante dingen uit de
bus komen. Vooral de Japanners zijn er
goed in. Eens een interessante bacterie
gevonden, begint het echte werk. De onderzoekers moeten nu uitvissen op welke
manier de gewenste stof het efficiëntst
geproduceerd wordt. Allerlei parameters
zoals de voedingsbodem, zuurtegraad, temperatuur enzovoort worden uitgebreid
getest om tot optimalisatie van het productieproces te komen. Vandamme “Wat we
ook vaak doen, is een kolonie onder sterk
UV-licht leggen om ze te laten muteren. Een
grote meerderheid sterft daardoor af, maar
een klein deel blijft leven. De meeste daarvan hebben totaal nutteloze mutaties ondergaan, maar pakweg ëën bacterie per miljard
is gemuteerd in ons voordeel, en die halen
we er dan uit en kweken we. Met planten of
dieren kun je je zulke experimenten niet
permitteren, maar in de microbiologie
maken een miljard bacteriën meer of minder niets uit, in een paar uur tot een paar
dagen zijn die gekweekt.”

groene chemie

Als men de bacterie in kwestie wat beter
begint te kennen, schakelt men over naar
steeds grotere fermentatievaten. In het Laboratorium van prof. Vandamme hebben ze naast een indrukwekkende hoeveelheid
andere toestellen - er van vijf tot zestig liter.
Als de bacteriën in die fermentoren nog
steeds goed gedijen en produceren, kan de
reactie eventueel door de industrie gebruikt
worden.
Vandamme: “De microbiologie geeft concreet gestalte aan een ‘groene’ of duurzame
chemie. De reacties die de bacteriën voor
ons uitvoeren, gebeuren in onschuldig
water en vereisen geen toxische producten.
Bovendien gebruiken wij hernieuwbare
grondstoffen zoals suikers. In de klassieke

chemie wordt veel vaker met gevaarlijke
stoffen gewerkt en hun grondstoffen komen
vaak uit aardolie, en die is - zoals iedereen
weet - wel degelijk uitputtelijk. Nu al worden in bijvoorbeeld China en Indi'ê producten als boterzuur, butanol of aceton
door micro-organismen aangemaakt. In het
westen worden die nog via de petrochemië
gemaakt, omdat dat hier het goedkoopst is.
Maar als de olieprijzen teveel stijgen kunnen
we onmiddellijk overschakelen naar de bacteri'éle productie.
Ik voorspel dan ook voor de toekomst een
toenemend belang van de microbiologische
industrie ten koste van de chemische industrie. Meer en meer stoffen zullen door bacteriën worden geproduceerd in plaats van
ingewikkelde chemische synthesen te
gebruiken. Bepaalde vitamines uit vitaminepreparaten worden door bacteriën
gemaakt, net als geneesmiddelen. Quorn,
het vleesvervangend product dat bij de vegetariërs zo populair is, wordt door schimmels geproduceerd, ook micro-organismen.
Azijn, wijn, bier, yoghurt, zelfs brood: reeds
lang producten van de microbiologie. De
hormonen uit de ‘pil’: hetzelfde. Zelfs stoffen als papier, biologisch afbreekbare plastics en bio-pesticiden en -herbiciden zijn
mogelijk. Microbiologie zal een steeds
grotere impact krijgen op zowel de voedingsindustrie en de landbouw, als de farmacie en de andere industriële sectoren.”
Afgezien van het produceren worden bacteriën nog voor de meest uiteenlopende

zaken gebruikt. Zo gebruikt men ze als specifieke ‘biosensoren’ om bijvoorbeeld glucoseconcentraties zeer snel te meten. Sommige sneeuwkanonnen gebruiken bacteriën
met eiwitten die water bij positieve temperaturen doen kristalliseren. Ook om aan
bodemsanering te doen zijn bacteriën
geschikt. Een mooi voorbeeld is de olieramp met de Exxon Valdez, die grote
stukken van de kust van Alaska vervuilde.
Natuurlijk aanwezige Pseudomonas soorten
begonnen de olie op het strand af te breken,
zij het veel te langzaam om echt nuttig te
zijn. Enkele pientere geesten hebben het
strand toen gaan ‘bemesten’ met stikstof- en
fosforverbindingen, zodat de bacteriën
enorm in aantal toenamen. Dat leger natuurlijke bacteriën heeft het strand intussen
volledig opgeruimd.

russische urussen

Jammer genoeg zijn bacteriën niet altijd zo
lief voor ons. Ziekten als cholera, syfilis,
influenza, longontsteking, en recent nog de
veteranenziekte worden door bacteriën
veroorzaakt. Erger is dat veel van die bacteriën resistent aan het worden zijn tegen de
antibiotica die we al lang gebruiken om ze
uit te roeien. Vandamme: “Antibiotica zijn
lange tijd uiterst nuttig geweest in de strijd
tegen pathogene bacteriën, maar door er te
kwistig van gebruik te maken, hebben vele
bacteriën de kans gekregen zich aan te
passen en er resistent tegen te worden.
Naast het intens zoeken naar nieuwe antibiotica, is er een andere behandeling in

HiCRO-biOLo^ie

opmars: de faagtherapie. In het kort komt
het erop neer dat we virussen gebruiken om
pathogene bacteriën te doden. Virussen zijn
eigenlijk geen levende organismen, maar
hele ingewikkelde moleculen die een specifieke waardcel binnendringen om zich met
diens hulp te vermenigvuldigen. De waardcel overleeft dit meestal niet. Nu moet je
weten dat virussen heel specifiek werken. Er
zijn virussen voor mensen, er zijn er voor
honden, er zijn er voor bepaalde plantensoorten, en er zijn er voor bacteriestammen.
Als we bijvoorbeeld Salmonella sp. willen
bestrijden, kweken we eerst heel
voorzichtig Salmonellabacteriën en voegen
daar de geschikte bacteriofaag (het virus)
aan toe. Die gebruikt de Salmonella als
voedingsmedium en gaat zich daarin vermenigvuldigen, zodat we een vloeistof met
virussen krijgen. Daar halen we de virussen
uit, we drogen het boeltje en wat over blijft
is een wit poeder. Als je daar een lepeltje
van inneemt vernietigt het virus alle Salmonellabacteriën ën laat het de andere darmflora volkomen onaangetast. De methode
wordt al lang gebruikt door de Russen, maar
is nog niet zo lang naar waarde geschat in
het Westen.”
Maar de microbiologie heeft ook een
schaduwzijde... Biologische oorlogsvoering
is de gruwel van de huidige microbiologen.
Naast de mogelijkheid de vijand ziek te
maken met ‘bacteriebommen’ kunnen bacteriën ook zo gemanipuleerd worden dat ze
diverse giftige stoffen, maken. En er is geen
betere manier om vergif te verspreiden dan
via bacteriën. Eens bij de vijand gaan ze
gewoon verder met delen en vergif maken,
en de omgeving is voor jarenlang besmet.
Wat overleven betreft zijn bacteriën sterker
dan de mens. Laten we hopen dat de mens
zich op verstandelijk vlak de baas blijft
tonen.

dauid de woLf

student en engagement
Het nieuwe academiejaar hebben we weer ingezet vol goede moed. Ondertussen lopen de laatste weken voor de kerstvakantie. De eerste maanden is
het vaak zoeken naar een ideale balans tussen studeren en uitgaan. iMaar
êén ding is zeker: zich vervelen is taboe! Welke student zit nou op zijn luie
krent? Sommigen kiezen ervoor als vrijwilliger in een studentenvereniging
aan de slag te gaan. Dat heet pas engagement. Maar waarom in godsnaam?
En waarom u niet?
Jan Versluys is zo iemand. Hij is al drie jaar We werken zonder hiërarchie, dus zo demoactief bij Oxfam Wereldwinkel en kreeg cratisch mogelijk. Alles kan door iedereen
daar de smaak te pakken. Later volgde het gedaan worden”.
11.11.11 studentencomité, het Vluchtelingen Aktie Komité (VAK) en een voor- SCHAMPER: Wat doen jullie tijdens het
lopig naamloze milieuwerk-groep. “Ja, jaar, buiten de drukke novemberperiode.
daar kruipt bijna al mijn tijd in. Maar je komt Jan: “Veel comités richten zich voornameook met enorm veel mensen in contact, en lijk rond die elfde november, maar wij trekdoor mijn thesisjaar heb ik geen les meer”. ken ons daar niet zoveel van aan. Vorig jaar
lag de klemtoon op sensibiliseren. We hielEen idealist pur sang!
den onder meer een politiek debat, een
SCHAMPER: Hoe ben je bij het studenten- informatieavond rond de schuldenlast van
de Derde Wereld en toonden een film. En er
comife van 11.11.11. terechtgekomen?

Jan Versluys: “Ik werk al drie jaar in de

wereldwinkel. Ik wou me engageren en
meer doen dan enkel maar studeren. Ik had
nog nooit verantwoordelijkheid opgenomen. Ik wou gewoon veel doen, en ik zeg
niet snel ‘neen’. Via Oxfam kwam ik in contact met 11.11.11. Ik hoorde dat er op de
universiteit een studentencomité was, maar
het stond op uitsterven. Ze zochten dus
nieuwe mensen, en ik ben zelf ook gaan zoeken. Eerst in mijn vriendenkring, later met
de hulp van het Provinciaal Secretariaat van
11.11.11. We hebben dan nieuwe activiteiten
georganiseerd en we zijn opnieuw van start
gegaan”.

SCHAMPER: Wat doet het comife zoal?
Jan: “We richten ons op drie gebieden. De

was een fuif’.

schuLdenLast

SCHAMPER: Even over die schuldenlast
van de Derde Wereld. Op jullie website
staat: Een goede ontwikkelingssamenwerking kan niet bestaan uit het louter sturen
van voedselhulp ’.
Jan: “We pleiten voor resultaten op lange
termijn en streven een structurele aanpak
na. Gewoon eten geven volstaat niet. Ze
moeten er zelf voor kunnen zorgen dat die
honger niet meer voorkomt. Het algemene
doel is zowel het dichten van de mondiale
kloof als de gelijkheid binnen landen. Een
duidelijke strategie bestaat daarvoor niet. Er
zijn wel een aantal mogelijkheden, zoals de
kwijtschelding van de schuldenlast, meer
geld voor ontwikkelingssamenwerking,
regels voor multinationals, eerlijke handel,

bekendste is de financiële actie. Vorig jaar
stuurden we enkel brieven met overschriju
vingsformulieren naar proffen en het personeel van de RUG. Dat leverde toen 80.000
frank op. Dit jaar verkochten we massa’s SCHAMPER: Doe je het uit idealisme, om
wenskaarten, en richtten we de overschrij- je ergens-voor in te zetten, o f om aan zo
vingen ook naar studenten. Een week na 11 veel mogelijk acties mee te werken? Of wilje
november hadden we al ongeveer 90.000 later bij ABOS werken?
Jan: “Ik vraag me gewoon af waarmee ik me
frank opgehaald.
Het begon allemaal met een eerste informa- best kan bezighouden. Ik sta achter de veretieavond met een Filippijnse gastspreker. niging. Ik geloof in de dingen waar 11.11.11
Het Provinciaal Secretariaat organiseerde mee bezig is. Ik doe het niet in de eerste
plaats om later aan een job te geraken. Ik
het, maar wij plakten enkel de affiches. Darna hebben we dat geleidelijk overgenomen. zou wel graag terecht kunnen in één van de
verenigingen waar ik vrijwilliger voor ben”.
We zijn nu met een groep van vijftien.
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poëzie en faKKeLs
SCHAMPER: Wat doet het Vluchtelingen
Actie Komife (VAK)? Heb je betoogd tegen de
recente uitwijzingen in Gent?
Jan: “Naar aanleiding van die uitwijzingen
ontstond er een soort koepelorganisatie,
genoemd ‘Gastvrij Gent’. We werken daarmee samen. Er was onder meer een fakkeltocht en een actie aan het OCMW. Maar het
VAK zelf zit in geldnood omdat we nog niet
erkend zijn als studentenvereniging. Eind
januari plannen we wel een poëzieavond
rond vluchtelingenproblemen en op 13
februari voeren we tesamen met anderen
een nationale actie aan het gesloten centrum ‘de Refuge’ in Brugge. Daar gaan we de
stopzetting van alle uitwijzingen en de sluiting van alle gesloten centra eisen”.
SCHAMPER: Sinds enkele weken bestaat er
ook een nieuwe milieuwerkgroep aan de
RUG. Waar groeide de idee?
Jan: Helemaal niet vanuit een grote achtergrondkennis over de milieu-problematiek,
maar gewoon uit interesse en bekommernis.
Ik was daar al heel lang mee bezig en er was
geen enkele milieuwerkgroep van studenten. Er is zelfs nog geen officiële naam. Daar
is nog discussie over. We werken bijvoorbeeld rond het gebruik van recyclagepapier
aan de universiteit en vooral rond genetische manipulatie. We bekijken de economische redenen, de invloed op de gezondheid,
de gevolgen voor de Derde Wereld,... Het
onderzoek naar genetische manipulatie
wordt namelijk heel sterk gedomineerd
door bedrijven. En de toepassingen die nü
ontwikkeld worden komen niet ten goede
aan de boeren uit het zuiden. Het maakt hen
juist nog afhankelijker van die bedrijven”.
SCHAMPER: Aanklagen die handel!
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toneel.: het DLoed
Na het succes van S t r e l i n g e n , brengt het NTG met H e t B l o e d
opnieuw een stuk van de Catalaan Sergi Belbel. Het stuk neemt
ons mee naar de wereld van terrorisme en zinloos geweld. Anekdotiek, humor en absurde alledaagsheid maken van dit duistere
gegeven echter een kleurrijke voorstelling.
Een vrouw wordt gegijzeld. Door wie en
waarom is onduidelijk. Het enige wat we
van bij het begin weten, is dat ze zal worden gedood en verminkt: eerst zal haar
vinger afgezaagd worden, dan haar oor,
daarna haar voet en ten slotte haar hoofd.
Wat daarop volgt zijn enkele losstaande
episodes die op het eerste gezicht niets
met de gijzeling te maken hebben. In elke
scene komt het echter tot een confrontatie
met het afgrijselijke lot van de gegijzelde
vrouw.
Om de episodische structuur beter te doen
uitkomen heeft regisseur Niek Kortekaas
vier podia opgetrokken. De toeschouwers
staan in het middenveld (de zetels zijn

weggehaald) en volgen zo de actie om hen
heen.
De acteurs spelen op het karikaturale af.
Dit zorgt voor enkele grappige momenten.
Tom Van Bauwel en Lorenza Goos, als
twee perverse politieagenten, zijn een verademing in vergelijking met het politically
correcte gedoe van Andrea en Joke in de
TV1-serie Flikken. Ook Mieke De Groote
is amusant als maitresse. Dat ze tegelijkertijd de gegijzelde vrouw speelt, maakt het
natuurlijk extra boeiend. Ook de andere
acteurs spelen dubbelrollen, zodat de personages gaan overlappen. Daardoor krijgt
het spel een meer algemene dimensie: het
legt de gijzeling binnen de menselijke

relaties bloot.
De verbanden die in het stuk gesuggereerd
worden zijn oneindig. Als toeschouwer
krijg je steeds meer het gevoel dat alles
naar alles verwijst. Het gevaar is dat je er
uiteindelijk niet veel van meedraagt. Door
de banaliteit van de gijzeltaferelen, gaan de
vragen over schuld en onschuld langs je
heen. Het Bloed wordt vooral gedragen
door de acteurs die de personages met
verve neerzetten, maar soms teveel overdrijven.
Het Bloed speelt nog tot en met 18 december ’99 in NTG2-Minnemeers, telkens op
wo, do, vrij, za om 20 uur en zo om 15
uur.

judit uerstraete
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iL est amuée prés de
chez uous
Keizer Karei is na vijfhonderd jaar weer zeer alive and
kicking in zijn rijk. Dat bewijzen ontelbare festiviteiten in Spanje, Oostenrijk, D uitsland,... en natuurlijk
België. Ons landje is ocharme een vuiltje in het oog
van het het heelal, het heeft toch nog iets gevonden om
over op te scheppen: de grote Keizer Karei kon de Gentenaren niet rieken of zien! Waaw! Joepie!
Wie regelmatig in de Blandijn of door de Overpoort komt, heeft ongetwijfeld de grote concentratie krasse 55-plussers al opgemerkt of over de
straat geholpen. Die zijn daar voor de tentoonstelling "Carolus" in de Sint-Pietersabdij. Het is
belangrijk dat elke student daar in de buurt dit
weet, om een verdwaalde en ontredderde Francine of Gusta, op zoek was naar een toilet, de
juiste weg te kunnen wijzen.

mooi en m o ttig

De tentoonstelling is heerlijk logisch opgesteld.
Aan dat gevoel voor systematisatie kan menig
prof een punt zuigen. U krijgt eerst een kleine
inleiding in de genealogie van de familie van
Karei V, waarna uw horizonten zachtjesaan verlegd worden: van Gent naar de Nederlanden
naar Europa naar de (nieuwe) wereld. Onderweg wordt er regelmatig met een vergrootglas
gekeken naar bepaalde aspecten van de zestiende eeuwse wereld van Keizer Karei: het humanisme, de renaissance, de justitie, de schatkamer,...
De stamboom lijkt geplant in een grote pot nat.
Degeneratie ruled. En dat moet je onthouden.
Het verklaart namelijk meteen al waarom onze
vriend Karei zo'n lelijke mens was. Hij was klein,
kreeg zijn mond niet toe wegens een grapje van
onzelievenheer met zijn kinnebak, hij had dan
nog last van jicht en zijn tenen wezen naar de
vier windstreken. Zijn vrouw Isabella is voortdurend zwanger geweest, maar zelfs dat zat niet
mee: slechts drie spruiten ontsproten aan zijn
zaad.

m eer uan m ore

De tentoonstelling begint bij de geboorte van
Keizer Karei in Gent. Meteen wordt de haat/liefde-relatie met zijn geboortestad uit de doeken
gedaan. De verdere ontwikkelingen worden
geïllustreerd met schilderijen en oorkondes.
Samengevat draaiden alle spanningen om de
weigering van de Gentenaren om te betalen
voor de oorlogen die Karei voerde onder de vlag
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'Plus Ultra' ( - n o g verder').
Na een bezoek aan de Nederlanden reizen we
vervolgens per trap naar de eerste verdieping,
alwaar we mogen kijken naar boeken van de
grote humanisten uit onze contreien (Erasmus,
More, Vesalius...). Trouwens, niet alleen bij het
deel van het humanisme moet u op uw kin kloppen, de kwelling is er alomtegenwoordig. Van
een boek over dievenjargon of eentje geschreven door Columbus wil je toch meer zien dan
de eerste pagina. Leuker zijn een paar faitsdivers die je hier te weten komt: de opgraving
van het lijk van de Keizer, de betoverde kamer
en verbaas uzelf over de anamorfose van Keizer
Karei.
Dan belandt u in de oude kerk van de abdij,
maar u moet naar het plafond kijken om dat te
ontdekken. De obsessie van de organisatoren
voor netheid en rechte hoeken is namelijk
nefast voor de oorspronkelijke architectuur van
de abdij. Overal is vasttapijt gelegd en zijn grote
panelen gezet, en dat zorgt er mee voor dat de
expositie weinig sfeer uitademt. Je voelt je geen
figurant in het leven van de Keizer.

rm th e Kinq o f th e uuorLd

Daarna (het Europa-hoofdstuk) verslapt de aandacht even, tenzij bij het harnas van Gonzaga.
Het bordje wil ons doen geloven dat Gonzaga in
dit tenue het bevel voerde tijdens de Sacco di
Roma! Verder kuieren we langs het kampeergerief van Keizer Karei, aangezien de mens eigenlijk constant op reis was. Zo is er zijn bestek, zijn
reiswekker, zijn meeneemaltaar,...
In het vierde en laatste deel wordt gewezen op
de uiterste ambities van Keizer Karei. De oorlog
tegen de Turken wordt weinig imponerend vorgesteld, al compenseert de uitheemse fuifmuziek wel de lichte onverschilligheid. Dan wordt
de bezoeker opeens naar een blauwverlichte
deur toegezogen. Daarachter bevindt zich een
stuk schip waarin de ontdekking van de nieuwe

wereld wordt belicht. De inventiviteit waarmee
dit is aangebracht, contrasteert met de koele
indruk van daarvoor. Spijtig genoeg staat er bitter weinig geëxposeerd over dit fascinerende
onderwerp en valt men onmiddellijk terug in
de gewone aanpak wanneer zijn troonsafstand
en dood

pour une théorie de La
commumcation
Een paar zintuiglijke hebben ooit gedacht aan het concept 'kunst tussen kots", en werkten dit uit onder de
vorm van een galerie in de Overpoortstraat. OK, dit is
een beetje té onnozel uitgedrukt, want Galerie KunstZicht meent het serieus en verdient meer erkenning
voor haar nobele doel. Dit doel is kunst wat dichter
bij ons, de Gentse student, te brengen. Aha, Mohammed komt niet naar de berg, dan brengen we de berg
wel naar Mohammed!
De eerste tentoonstelling van dit academiejaar
kleurt mooi tussen de lijntjes van de hele opzet
en gaat zelfs verder: 'Pour une theorie de la communication' van Claudia Radulescu laat bepalde aspecten van communicatie in het oog en
oor springen. Daar op de eerste verdieping van
de resto vind je namelijk vier TV-schermen en
één geluidsinstallatie. En die brengen elk 'une
théorie de la communication'.

dansende en lachende en mekaar knuffelende
kleuters. Daar heeft men in normale omstandigheden tien dagen CM-kamp voor nodig, dacht ik.
De opzet is zeer interessant, maar het is tergend
traag weergegeven. Tenslotte is er 'une Théorie
Illustrée'; een zes minuten durende slideshow
van foto’s van tafels met daarrond mensen en
dampend eten.

zeL f zin qeuen

De ruimte die men 'galerie' durft noemen is verschrikkelijk lelijk,en ik hoop dat ik zo geen puur
persoonlijke mening ventileer. De oplossing zou
kunnen zijn dat men dat dampende eten ergens
in de resto zet, en 'Casting for Paradise' in elk
café in de Overpoortstraat. De klungelende jongeman misschien op het trottoir, met een leeg
schoteltje ervoor. Ondertussen zou er dan een
auto kunnen rondrijden met 'Implosion' op zijn
dak. En overal zouden de ogen van 'UFO' s ou...'
naar je kijken. Zou zo kunst, inclusief een betekenis, niet een beetje dichter bij ons gebracht
worden? Zou dat niet een beetje meer communicatiegericht zijn?

Onmiddellijk rechts als je binnenkomt, heb je
'Implosion', een gesproken tekst die samengesteld is aan de hand van zinnen en woorden, theorieën en ideeën van grote denkers als Eco en
Kafka. Zorg ervoor dat u zeer goed Frans verstaat, dat u bij voorkeur in het Frans kan denken
en dat u zich aldus vijf minuten kan concentreren in het rumoer van de Restó en de andere
werken. Dan hebt ü er misschien een boodschap
aan. Loop dan ineens door naar naar het scherm
'UFO's ou...’ (allemaal ogen). Volgens de kunstenares zelf maakt dit werk de betekenis van de
expositie duidelijk. Die betekenis is bovenal dat
de toeschouwer die zélf mag geven. Oef, dan
zijn we daaromtrent toch al gerustgesteld.
Betekenis mag u dan vervolgens naar eigen
goeddunken geven aan onder meer 'Distortion',
30 minuten kijken naar het onderlijf van een jongeman die muziek of zo uit zijn gitaar probeert te
krijgen. Of aan 'Casting for Paradise', de titel voor
drie kwartier eveneens bevreemdende kunst. In
één uur (!) evolueerden achttien jongeren voor
Radulescu's camera van volstrekte vreemden tot

worden behandeld. Gelukkig zorgt de fonkelende juwelierswinkel, die zijn schatkamer is,
ervoor dat je wél weer even een klein beetje
mag wegdromen naar die oneindige rijkdom
van dat oneindige rijk.
En dan ga je buiten en hoor je Francine tegen
Gusta zeggen dat ze moet oppassen voor dat
trapje en dat ze nu toch echt naar het toilet

moet en dat ze de koffie van de paters eigenlijk
niet zo goed vond. Nee, murw van verwondering ben je niet als het allemaal gedaan is. Er
was zo onnoemelijk veel materiaal waarmee
veel boeiender en creatiever en vooral educatiever kon worden omgegaan dan is gebeurd.
En dat is zonde,

Kunst m ' t Kofschip

'Pour une theorie de la communication' van
Claudia Radulescu is te bekijken in Galerij
Xunst-Zicht (eerste verdieping van de Resto van
de Overpoort) en loopt nog tot 24 december.

sofie wiLLems
'Carolus, Keizer Karel V, 1500-1558' in de SintPietersabdij loopt nog tot 6 jan. 't Kost voor
een student 250frank.

sofie uuiLLems
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masterz of ceremony:

Zoals u -trou w e Schamperlezer- wel w eet, koesteren wij hier bij
Schamper een zekere voorliefde voor Hip Hop. Er mag geen Hip
Hop gebeuren te Gent neerstrijken of wij zijn er als de kippen bij
om er over te berichten. Maar w ees eerlijk: zou u nee zeggen tegen
een vriendelijke persverantwoordelijke geflankeerd door twee
flink uit de kluiten gewassen Homeys die vervaarlijk met UZI’s in
uw richting zwaaien? Dat dachten wij, kippen, ook.
Masterz of ceremony is het derde Hip
Hop event op rij dat voortvloeit uit de
samenwerking tussen het voorheen socialistisch geïnspireerde kunstencentrum De
Vooruit, de overactieve De verbeelding
VZW] het sympathieke Mangrove Productions en het zo mogelijk nog sympathiekere
collectief Artware. De formule zou u ondertussen al meer dan bekend moeten zijn
maar uw legendarische geheugen in gedachten houdende, zetten we alles nog even op
een rijtje.
Met hun Hip Hop avonden willen De Verbeelding and crew bekende, iets minder
bekende en de buiten hun eigen familie
onbekende MC’s (Masters of ceremony: de
re/appers) aan het gëinteresseerde publiek

voorstellen. Als u niet geïnteresseerd bent,
blijft u beter thuis. De avonden vonden hun
oorsprong in de Amerikaanse (Newyorkse)
Lyricist Lounges alwaar bekend en onbekend talent samen optrad. Dat het ook in
België werkt, hebben de vorige edities
onder de naam Buggin Out al bewezen.
De Masterz brengt u deze avond Woodsector (de Bruxelles), Rival : Soutterain
Squad, CNN en pas een knap debuut uitgebracht op Sony, beiden ondersteund door
de vingertechnische begaafde DJ Buzz
(resident) en als klap op de vuurpijl de New
Yorkse DJ Noise met zijn maatje Supematural. Beide heren doen hun naam meer
dan eer aan, zo kan elk Hip Hop Head (dat
Hip Hop taaltje ligt ons wel) u bevestigen.

Twee vooraanstaande Belgische MC’s zullen
als een laattijdig Sinterklaascadeau het feestje nieuw leven inblazen, voorzover TLP
hand in hand met DJ’s T’n’D (allen Eskimoparty) dit nog niet gedaan hebben.
Of freestylers (mensen die ter plekke beginnen te rhymen : uit de mouw re/appen) uit
het publiek ook welkom zijn op deze Hip
Hop frenzy night is ons niet bekend. De
Goedheilige man, die begin december tijdelijk in ons land resideert, beloofde ons in
ieder geval de kans te grijpen als die zich
voordoet. En wie de sint ooit heeft horen
rhymen, weet dat deze oude knar er iets van
kent. Sinterklaas kapoentje, boo- yaa, booyaa, violent lingo, dank u Sinterklaasje...
Masterz o f ceremony - 1 0 december - Voruit

jazz beats

meuwe stmg:
ueeL po o k , wemig uuur
Help, Politie! Sting heeft een nieuw album uit! Zijne Edelachtbare
Heesheid vindt het blijkbaar weer eens tijd om zijn com positorisch
vernuft nogmaals aan de rest van de m ensheid te bewijzen. Hoewel
Sting genoeg geld heeft om tot de 300 rijkste m ensen ter wereld te
behoren en hoew el hij gerust drie eeuwen kan voort rentenieren,
heeft hij toch nog zin om zijn nieuwe plaat al toerende te prom oten. Ook wij, arme Belgjes, krijgen nog eens de kans hem live aan
het werk te zien en liefst ook te horen.
Anno 1999 hoeft Sting zich niets m eer daar dat de nieuwe plaat van alles wel

aan te trekken van fans en platenfirma's
die smeken om een hit. De rekel doet
op B rand New Day gewoon waar ie zin
in heeft en als de fans het goed vinden,
des te beter. Zo niet, m oeten ze zich
maar een ander idool zoeken. Sting kan
het zich perfect perm itteren op zoek te
gaan naar m anieren om zonder druk
van buitenaf zijn muzikale einder te verruimen en mengt daarbij allerlei stijlen
door elkaar. Hij is er daarbij van overtuigd dat muziek op alle vlakken grenzeloos is. (U weet wel: tijdloos, blablabla, grensoverschrijdend, si en la, do en
re, niet in hokjes te plaatsen,...) Van-
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iets heeft: hier een kwansuis hippe breakbeat, daar een beetje blues, aangelengd met wat bossanova en Algerijnse
rai, elders nog enkele scheuten jazz,
funk en soul, en waarom ook niet - en
waarom in godsnaam eigenlijk wel?! nog wat Franse rap. Franse rap godbetert! Hij slaagt er wel in om al deze stijlen te vervatten in m inutieus geconstrueerde songs, maar bepaald vurig komt
het niet over. Zelfs een surrealistisch
m onsterverbond tussen jazz, country en
- God beware ons - gospel, slaagt er niet
in de luisteraar enigszins mee te slepen.

Om Sting levend en wel bezig te zien,
zult u nog m oeten wachten tot 15 maart
van het over het paard getilde jaar des
Heren 2000. Dan zal hij, als deze
aardkloot nog bestaat tenm inste, concerteren in Flanders Expo, dat ongetwijfeld uit de bol zal gaan bij Police-klassiekers als R oxanne en D edododo
D edadada. Overigens heeft Sting op dit
moment nog wat extra reclame voor zijn
werk gekregen dankzij ene George
Michael, die Roxanne coverde en er
maar m eteen een clip bij liet maken die
m om enteel heel preuts Amerika en
Engeland in de gordijnen jaagt. De
regisseur nam de clip namelijk op in de
A m sterdam se ho eren b u u rt, alwaar
menig prostituë behoorlijk topless voor
de camera kwam paraderen. Gordijn toe
dus, rood jicht uit, spot aan en feesten
maar!

téué dm

uue Leeuendt!

Voor wie het nu nog steeds niet weet: de Amerikaanse rockgroep Live heeft
een nieuw album uit en de heren zijn zo vriendelijk om ook België aan te
doen met een optreden. U kunt alvast uw hoofd kaal laten scheren, een
snelcursus boeddhisme volgen en uw ouders of kotgenoten om de oren
slaan met leuzen als 'indien men staande is in het water, zullen eens mens'
oren zich wederom manifesteren als horende het pad der vissen'. Kwestie
van relevant te blijven...
Met The Distance to Here is Live aan zijn de cd luisteren in plaats van in monnikshavierde album toe. Opvallend is dat de heren
van het donkere sfeertje van voorganger
Secret Samadhi overgegaan zijn naar een
meer 'kleurrijke' stijl, zoals de psychedelische hoes al meteen aangeeft. Gelukkig zijn
de kerels nu ook geen stelletje mietjes
geworden, want de riffs van gitarist Chad
Taylor zijn nog steeds van het kaliber om er
de Backstreet Boys voor eeuwig mee plat
te slaan. Dit is rock zoals rock zou moeten
zijn: niet te traag, niet te snel, niet te heftig,
niet te slap. Nu willen we echter ook niet te
vrolijk worden, want de teksten die Edward
Kowalczyk zo gepassioneerd zingt, zijn in
se wel goed maar soms beginnen we ons
behoorlijk schuldig te voelen omdat we naar

bijt de straat op te rennen, iedereen te zegenen en voor de rest van ons leven een zwerversbestaan te lijden, onderwijl de boodschap van liefde verkondigend. Maar het
naief spirituele van Kowalczyk is in ieder
geval beter te verdragen dan het reeds
100.000 jaren uitgemolken 'boy meets girl/
boy fucks girl/ boy dumps girl' - thema waar
menig boysbandje zich nog steeds mee
inlaat.

KieKeriKot

Donderdag 9 december komt Kowalczyk
dus op z'n dolfijns krijsen in Flanders Expo.
Oorspronkelijk was het concert voorzien in
de Deinse Brielpoort, maar dat was in no

de andere fiLm
Omdat er ook nog eens gelachen mag worden in deze tijden van hongersnood, waanzin en prinselijke huwelijken (Filip my man!) brengt De
Andere Film ons zo maar eventjes twee komedies uit de oude doos.
De grens tussen horror en humor is dun,
flinterdun. Maar in The Fearless Vampire
Killers bewandelt Roman Polanski ze met
verve. Polanski zag The Fearless Vampire
Killers als een hommage aan zijn favoriete
Hammer Horror films (u weet wel, tecnicolor, Peter Cushing en slecht gemaquilleerde
monsters) en schuwde bijgevolg de clichés
niet: de verstrooide professor en zijn stuntelige assistent (Polanski himself!), een vadsige en vrekkige herbergier met een dominante draak van een vrouw en de o zo verleidelijke dochter, een homoseksuele - nichterige - vampier... . In de handen van een
willekeurige Vlaamse regisseur (sorry, Stijn!)
beland je al gauw bij Verschoten & zoon
(met ons Joyce als ‘sensuele’ herbergiersdochter, zucht). Bij Polanski beland je midden in een meesterwerk. Polanski weet, of,
zijn latere films in gedachte, wist hoe het
publiek vanaf de eerste tot de laatste seconden in de sfeer van een film onder te dompelen. Voeg hierbij nog een adembenemende cinematografie, vertolkingen om U

tegen te zeggen en een dodelijk precieze
timing en de Vlaamse filmkes (sorry, Robbe)
mogen wel inpakken.
Bij de naam Marx denken de meesten
onder u aan de bebaarde gesel der burgerij.
Maar de burgerij had ook met andere gesels
te maken die onder eenzelfde naam
opereerden als de grondlegger van het communisme. The four Marx Brothers, na het
vertrek van Zeppo bekend onder de naam
The Marx brothers, teisterden jarenlang
het theater- en vaudevillewereldje met hun
anarchistische humor alvorens de overstap
naar het witte doek te maken. De broers
worden met recht en rede als een van de
grondleggers van de anarchistische humor
aanzien, wat zij met A night at the opera
meer dan bewijzen. Het verhaal is -hoe kan
het anders- ondergeschikt aan de grappen
en grollen van de drie broers, die alles in het
werk stellen om een deftige operavoorstelling in de war te sturen. Mensen die
bekend zijn met het werk van de drie broers

time uitverkocht. Daarom diende uitgeweken te worden naar het grotere, dichter bij
Gent gelegen maar mottige Flanders Expo.
Een kiekenkot heeft voorwaar een betere
akoestiek dan dat blokkendoosachtig geval
waar zelfs een vliegenscheet zodanig galmt
dat het pijn doet aan de oren. Maar slechte
akoestiek of niet, Live is nu eenmaal een
groep die in levenden lijve niet te versmaden is en wie die avond niets anders te doen
heeft, moet ze gezien hebben. Al was het
maar om na te gaan in welke mate de kletskop van den Edouard blinkt in de romantische schijn van de behoorlijk verblindende
spotlights. Of u kan gewoon genieten van de
hoogstwaarschijnlijk beestig goede muziek
en enkele uren lang in de waan verkeren dat
een betere wereld geen illusie is, zoals dat u
door Kowalczyk en de zijnen wordt voorgespiegeld. Live wil lied us, alraait!

téué am

FILMMJ
beseffen even goed als wij dat gelijk welke
bespreking van hun werk er onrecht aan
doet. Elke sessie levert nieuw materiaal op:
“Let’s hear it again”.’’The party of the first
part should be known in this contract as the
party of the first part.””That sounds a little
better this time.””Well, it grows on you.
Would you like to hear it once more?””Uhjust the first part.””What do you mean
mean? The -the party of the first part?””No,
just the first part of the party of the first
part.” De kniesoor onder u zal waarschijnlijk
aanhalen dat The Marx Brothers het soort
oubollige humor brengen dat enkel grootva
nog kan appreciëren. Diezelfde kniesoor is
ook van mening dat Het Peulengaleis
grensverleggende humor bracht. Trouwens
Groucho zei het zelf al: “Whatever it is, Fm
against it.” En wat kunnen wij daar nog aan
toevoegen.
The Fearless Vampire Killers - 8/12 - Sphinx
A night at the opera -15/12 - Sphinx

cobbaut e jb

high a rt

F IL M • )

Is het alweer een tijdje geleden dat het huisvrouwgevoel in u nog
eens werd bevredigd? Dan heb ik goed nieuws voor u, want onlangs
heeft Lisa Cholodenko haar eerste filmkind de wereld in gestuurd
en dit stilistische pareltje gaat over, jawel, potten.
De jonge ambitieuze Syd lijkt onverstoorbaar gelukkig: ze deelt een appartement met
haar vriendje James en werkt bij een prestigieus Newyorks fotomagazine. Op een dag
maakt ze kennis met haar bovenbuurvrouw,
Lucy Berliner, ooit een beroemd kunstfotografe die op het hoogtepunt van haar roem
de buitenwereld de rug toekeerde. Lucy
woont samen met haar zwalpende Duitse
vriendin Greta die nog altijd teert op haar rol
in een Fassbinderfilm. Het kunstkoppel
krijgt regelmatig een hoop pseudo-kunstminnende leeggangers over de vloer met
slechts een doel voor ogen (lees: neus):
heróine snuiven en liefst zo veel mogelijk.
Syd is onmiddellijk onder de indruk van
Lucy's intieme portretten en stelt voor om
haar werk opnieuw te gaan publiceren. Dit is
voor Syd tevens de perfecte gelegenheid om
carrière te maken. Lucy, die al jaren opgesloten zit in een snobistisch artistiek wereldje waar drugs verheerlijkt worden tot hoogste communicatiemiddel, stemt toe.
Aanvankelijk lijkt hun relatie zuiver professi-

oneel en zelfs parasiterend. Maar het leven is
niet eenduidig zwart-wit. Langzaam groeien
ze naar elkaar toe, ondanks de tegenwerking
van Greta, die een opdringerige pottenkijkster als Syd weigert toe te laten in haar selecte kring. Hierdoor ontdekken ze niet alleen
een totaal nieuwe wereld, maar ook zichzelf.
Syd beseft dat haar relatie met James weinig
waardevol is en dat haar zogenaamde
artistieke werk inhoudsloos is. Kunst wordt
er gereduceerd tot een betekenisloos commercialiseringsproduct. Lucy op haar beurt
herondekt zichzelf en probeert haar monotoon bestaan, dat slechts schijnbaar doorlefd is, nieuw leven in te blazen. Hun ontluikende liefde doorprikt de leegte en de
oppervlakkigheid waarvan ze zich daarvoor
niet bewust waren.

g e s m e e rd e s e n s u a lite it

kunstenaars als zij die de kunst verkopen,
zijn een pot nat. Anderzijds benadrukt ze de
relatie tussen Lucy en Syd: hoe traag en vorzichtig zij elkaar benaderen en hoe moeilijk
het is om het verleden achter zich te laten. U
heeft waarschijnlijk al begrepen dat de titel
sterk ironisch is en dat er van kunst weinig
sprake is. Het enige wat echt lijkt, is de sensuele liefde tussen Syd en Lucy die op een
indringende en serene manier wordt onthuld. Een liefde die, net omdat ze zo breekbaar is, weinig toekomst heeft.
Ondertussen hebben de hardcore lesbiennes deze film al gebombarbeerd tot hun
nieuwste troetelkind. Behoort u niet tot
deze groep, dan hebt u nog steeds geen
enkele reden om dit beklijvende debuut te
missen. Met een wrange nasmaak in de
mond wil ik enkel dit nog kwijt: potverdomme, eindelijk nog eens een film met potentie.
High Art speelt in de Studio Scoop

De uiterst zorgvuldig gestileerde fotografie
beklemtoont enerzijds de kille leegte die de
hele film overschaduwt. Iedereen zit vastgeroest in zijn eigen oppervlakkigheid. Zowel

Vrijkaarten

hoLLeDiehie

Studeren in het buitenland

Schamper geeft 5 vrijkaarten weg voor
ieder concert van Logos en 10
vrijkaarten voor vrij huwelijk van arca.

Aula in de Volderstraat 9. Studenten die belangstelling

Een leuk kaartje schrijven naar de scham-

hebben voor studies in het buitenland zijn er van harte

perredactie volstaat.

welkom. Verdere info bij de Dienst Internationale Betrekkin-

De Dienst Internationale Betrekkingen verzorgt op 14

december een Erasmus-Socrates-info-avond in de grote

gen RUG, Het Pand, O nderbergen 1. Telefonische inlichtingen op het num m er 09/264 82 29.

Schamper on line
Jawel, scham per heeft naast zijn papieren
versie nog steeds zijn digitale broertje. De
huidige jaargang steekt al in nieuwe kleert-

• ZEUS ontdekt milïeniumbug

•

Op 1 januari zou het voor de gebruikers van eduservl en

jes, de rest volgt nog. Way to go is

2 kunnen dat hun mailbox wordt gewist. Dit is geen reden

http://www.schamper, rug.ac. be.

tot paniek aangezien dit enkel gebeurt bij grote hoeveelheden mail. Meer uitleg op http://w w w .zeus.rug.ac.be/m ail.
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AK-unief

film: ‘The Gun is Loaded’, Anarchistisch centrum, Sparrestraat lA,19.30u

Geografica
LVSV

coctailfuif
Bezoek aan het Europees Parlement te Brussel,
inschrijven op nr. 052/34.14.35,12.30u hal St.-Pietersstation
bezoek aan de Universitaire boekentoren,
inschrijvingen beperkt: doe je op de lijsten op het SOWEGE bord

SOWEGE

SJW
11.11.11-RUG

fuif, Vooruit
‘Bestaat er een mogelijke rationele verantwoording bij een themakeuze?’,
Aud. A (Blandijn), niet leden: 40 fr., 20u
debat: ‘genetische manipulatie’, Aud. D (Bandijn), 19.30u
idem

IFECS

Bible Study, Braemstraat 2 1 ,19.30u

Verkeerd Geparkeerd
IFECS

‘Verliefd, verloofd, getrouwd?’, St.-Pietersstation, loket 1 ,9.15u,
10.30u Centraal Station Antwerpen
Prayer evening, OBSG, 19u30

IFECS

Sunday fellowship, OBSG, Kortrijksesteenweg 500,15u

AK-unief

video: ‘Les Amazones de Vaucluse’, Sparrestraat IA, 19.30u

8 december

Gespreksavond ‘Ethische kwesties, eindelijk een doorbraak?’,
Notarisstraat 3, 20u
toneel ‘Ritter Dene Voss’, premiere, Backstage, 20.30u
(speeldata : zie Kajton Cie zelf)
Bible Study, Isabellakaai 3 1 ,19.30u

IFECS

Galabal, Salons Mantovani, Oudenaarde,
gratis busdienst, St.-Pietersstation vanaf 22.30u
vormingsavond over het regeerakkoord, Parochiale Kring Heilig Hart,
H-Hartplein St.-Amandsberg, 19.3Qu, afspraak hoofdingang Blandijn 19.15u

coLofon re d a c tie
Schamper, het kritische en onafhankelijke studentenblad van de
Universteit Gent. De Redactie b estaat uit vrijwilligers en komt
elke dinsdag samen om 19u op het volgende adres:
Schamperredactie - Studentenhuis De Brug
St-Pietersnieuwstraat 45
9000 Gent
09/264.70.87
schamper@student.rug. ac.be
Rek.nr.: 890-0144049-35
Lezersbrieven zijn welkom, liefst op diskette. Naamloos is prullemand. Vermeld ook studierichting, jaar en contactadres. Op grondig gemotiveerd verzoek laten wij uw naam weg. Lezersbrieven
dienen betrekking te hebben op de studentenproblem atiek en de
RUG in h et algemeen of artikels in Schamper in het bijzonder. De
redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken verkort w eer te geven, of om technische reden niet te plaatsen.
Oplage:
4500 exemplaren,
gratis verspreid in alle faculteiten, resto’s en homes van de RUG
Verantwoordelijke uitgever:
Bart Haeck
St-Pietersnieuwstraat 45, 9000 Gent
Drukkerij:
Druk in de Weer c.v., Forelstraat 35, 9000 Gent

Hoofdredacteur
Bart Haeck
Algemeen Coördinator
Maarten De Gendt
Advertenties
Niels De Decker
Eindredactie
Frederik Maes, Nelleke De Gendt, Vicky Vanhoutte, David de Wolf, Samuel Slap
Redactie
Bart Aerts, Jurgen Boel, Maartje Braekman, Frederic Bruynings, Bart Cosyns, Niels De Decker, Maarten De
Gendt, Nelleke De Gendt, Bert De Vuyst, Nele De Wachter, David De Wolf, Barbara Debusschere, Robby
Degryse, Bart Haeck, Manu Keuteers, Roel Lenaerts, David Logie, Frederik Maes, Alain Merckaert, Erwin
Plancke, Annelies Poppe, Nicolas Quaghebuer, Samuel Slap, Jarno Van De Walle, Tim Van der Mensbrugghe, Boyd Van Hoeij, Sophie Vanwelsenaere, Jan Vermeulen, Judit Verstraete, Bart Zoete, Steven Allaert,
Vincent Janssens
Vormgeving

Papieren versie: Jan Vermeulen, Tom de Paepe, Matthias Debusschere
Internet versie: Jan Vermeulen, Bert de Vuyst
Cover: Thomas Verbeke

Foto’s:
Samson De Pessemier, Archief Schamper, PR-dienst RUG
Cartoons
Maarten De Gendt, David Logie
Schamper op Internet:

h t t p : / / www. schamper, ru s.ac-be
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Ml FORUM
• Maandag 6 December
Philip Catherine en Roland - Groenzaal - 20u
Carlos Diaz & Myra Quelle - Trefpunt - 21u
Pihonia : cantus - Twieoo - 20u
• Dinsdag 7 December
Ohayo - Damberd - 22u
Aphonia : cantus - Twieoo - 20u
• Woensdag 8 December
Nostitz Quartet - Rode Pomp - 20u
Jerome Rothenberg - Logos Tetraeder - 20u
• Donderdag 9 december
Live - Expo - 21u
Trio Ragmaninov - Rode Pomp - 20u
Peter Pan : premiere - KNS - 19u
• vrijdag 10 december
Holebi-fuif - Twieoo - 21u30
El Baroud - Intercult. Ontmoetingscentr 21u30
• Zaterdag 11 December
Action Party - Twieoo - 21u
La sonate de Vinteuil - Rode Pomp - 20u
De Rafaels - Burgcentrum - 20u30
Symfonieorkest van Vlaanderen - Bijloke - 20u
• Zondag 12 december
Cher - Expo - 21u
De Rafaels - Burgcentrum - 15u
Vlaams Radio Koor - Bijloke Kloosterkapel - 15u
• Maandag 13 december
Tarsando Ma Non Troppo en Vera Coomans Groenzaal - 20u
El Romano - Trefpunt - 21u
Vlaams Radio Orkest - Bijloke - 20u
Francoise Vanhecke & Katrijn Friant - Logos
Tetraeder - 20u
• Dinsdag 14 december
Chris Joris Quartet - Damberd - 22u
I Fiamminghi - Bijloke - 20u
De Mascoutekes - scoutsleiding actief in Gent Sint-Pietersplein - 20u
• Woensdag 15 december
Moeder Meetjesland - Twieoo - 21u
Studieren in Deutschland - Adviescentr - 14u30
• Donderdag 16 december
Meet and Greet Fuif - Twieoo - 21u
Trio Coreolan - Rode Pomp - 22u
Wim Konink & Marcel Andriessen - Logos
Tetraeder - 20u
• Woensdag 17 december
Son de Luxe -Intercult. Ontmoetingscentr.21u30
Les Godasses - N9Villa - 21u
Frieda - Kopergietery - 9u-10u30-14u
De Rafaels - Burgcentrum - 20u30
II Fondamento Voc. & Instr. -St-Pauluskerk- 20u
• Donderdag 18 december
Sans Papiers - N9Villa - 21u
De Rafaels - Burgcentrum - 20u30
Frieda - Kopergietery - 15u-17u
• Vrijdag 19 december
Think of Fanfare, NTG2, 20u
Frieda, Koperqietery, 15u-17u

Dus - Vooruit van 16/12 en 17/12 om 20u
Een Creatie - Teater Krakeel 10/12 en 11/12 om 20u
Het Bloed - NTG2-Minnemeers 8/12 tot 11/12 en 15/12 tot 18/12
om 20u, 12 dec om 15u
In antwoord op uw schrijven Nieuwpoorttheater 15/12 tot 18/12om 20u30
Olga - Kopergietery 18/12 en 19/12 om 15u en 17u
Peter Pan - KNS 13, 15, 18 en 19/12 om 14u, 15 tot 18 dec om
19u
Ritter Dene Voss - Backstage 14/12 tot 18/12 om 20u30
Stad bij Nacht - Kopergietery 9/12 en 11/12 om 20u, 10/12 om 14u
Tussenstand - Vooruit 8/12 tot 11/12 om 20u
I Said I - Vlaamse Opera 15/12 tot 17/12 om 20u
Flanders Boekenbeurs - Expo 17/12 tot 19/12
Lineart - Expo - tot 7/12
De Intern ationale Kunsthistorische Tentoonstelling Karei V - Centrum voor Kunst en
Cultuur - tot 30/01/2000
de Opening - SMAK - tot 6/12
De vrouw achter de schermen en op de
barricade - MIAT - tot 31/12/2001
Gezichtsbedrog en optische illusies Illuseum - tot 26/12
Het Hobbelpaard - Museum voor Volkskunde
- tot 27/02/2000
Keizer Karei en de verbeelding van de
19de eeuw - Museum voor Schone Kunsten tot 19/03/2000
Ons Industrieel Verleden - MIAT - tot 31/12
De volledige kalender is te vinden op
h ttp ://w w w .tfo ru m .c o m
elke maand NTG film- en theatertickets
te winnen. Deelnemen kqn door een vraag te
beantwoorden op http://www.tforum.com
Ook uw activiteiten kunnen door 't Forum in de
kalender worden opgenomen.
Voor inform atie: info@tforum.com

