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Geen kwaal, wel een pil

Pilletjes tegen de hoofdpijn of pilletjes voor het libido, allemaal goed en wel.
Maar met weer een ongemeen harde blokperiode in aantocht, kan u misschien wel iets gebruiken om goed te studeren, kwestie van de universiteit
toch niet zonder diploma te moeten verlaten. dwars slikte de huisapotheek
door.

Broodjestest

Op gezette tijden hebben de machines rond onze geesten een beetje brandstof nodig. Hoewel daar ongetwijfeld ook pilletjes voor bestaan, prefereren
de meeste mensen nog steeds een lekkere hap, en bij voorkeur niet te duur.
dwars stuurde zijn dochters uit langs broodjeszaken aan de campussen. Op
pagina 8 brengen ze, buiken over broeksbanden puilend, verslag uit.

Inhoud

60 jaar mensenrechten

“Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring
opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur,
geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.” En dat al zestig
jaar lang. Voor moesten sommigen onder u het vergeten zijn.

Wat ons verenigt

Iedereen maakt dt-fouten, zelfs onze verantwoordelijke eindredactie (héél af
en toe, nvdr.). Dit is geen vrijgeleide om u hier niets meer van aan te trekken,
maar u slaat echt wel een mal figuur als u deze fouten strenger beoordeelt dan
andere taalfouten. Op zoek naar de oorzaken achter de menselijke feilbaarheid vond dwars antwoorden bij professor Dominiek Sandra.

e

Kirsten Cornelissen & Maxie Eckert, hoofdredactie

Doe uw zegje!
editoriaal

dwars is 50. Vijftig nummers en een veelvoud daarvan aan onder-

nieuwe deliberatiesysteem, waar we ons zegje over kunnen en moeten

werpen die we sinds 2001 in de kijker hebben gezet: de eenmaking

doen.

van de UA, prostitutie onder studenten, BV’s en BP’s (Bekende
Proffen), studenten zonder papieren, de Oosterweelverbinding...
Soms luchtig, maar vaak ook kritisch, en steeds met de bedoeling
om studenten op de hoogte te brengen van het reilen en zeilen
buiten hun kot. Want wij geloven niet dat studenten deftige
burgermannetjes en -vrouwtjes zijn die enkel hun diploma
willen halen.

Erratum:

bij het interview met Craig
Unger in het vorige nummer is jammer genoeg
onze dankbetuiging aan
Het Andere Boek weggevallen. Bij deze willen wij
Het Andere Boek alsnog
bedanken

Toegegeven, die dossiers zijn zodanig complex dat de ‘gewone’ student
ze liever aan zich laat passeren. Maar net omdat niet iedereen zich geroepen voelt om zich vast te bijten in moeilijke dossiers, moeten zij die dat wel

Waar in ‘68 de studenten op de barricaden stonden
“voor
de pil of tegen het priesterlijke vingertje in het
onderwijs, gebeurt het nu wat minder ruig, in
vergaderzalen met een theetje.

doen er regelmatig en duidelijk over
communiceren. De Vlaamse Vereniging van Studenten overkoepelt
in december zeventig jaar de stu-

”

dentenraden en vertegenwoordigt
alle studenten bij de minister. Wist

Kijk bijvoorbeeld naar uw vertegenwoordiger in de faculteitsraad en de

u dat? Dan zult u waarschijnlijk één van de weinigen zijn. Veel studenten

Studentenraad. Hier onderhandelen studenten met proffen over het exa-

kennen hun vertegenwoordigers niet en weten niet waarvoor gestreden

menreglement of het aantal studiepunten voor keuzevakken. Akkoord,

wordt. Laat staan dat zij de uiteindelijke beslissingen vernemen. Er is dui-

waar in ‘68 de studenten op de barricaden stonden voor de pil of tegen

delijk nog werk aan de winkel wat betreft de communicatie naar de stu-

het priesterlijke vingertje in het onderwijs, gebeurt het nu wat minder

denten toe. Wij beloven alvast dat wij de komende vijftig edities ons best

ruig, in vergaderzalen met een theetje. Maar we zijn er nog niet helemaal.

zullen blijven doen om complexe onderwerpen verteerbaar te belichten.

Denk maar aan de bama-hervorming, het vak Levensbeschouwing of het

En lukt dat niet, dan heeft u tenminste één ding om over te protesteren.

Colofon
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Yes

De studentenvertegenwoordigers spreken

WE CAN?
Tekst: Folker Debusscher
Foto’s: Maxie Eckert (p.5) & Jorick Michiels

Op een universiteit zijn er altijd verschillende krachten aan het werk: bedrijven die intellec-

Op zoek naar informatie klopte dwars
aan bij Joachim Ganseman, doctorandus in de Informatica, de afgelopen
drie jaar secretaris van de Studentenraad en ancien van de studentenvertegenwoordiging.
Levensbeschouwing door de
strot geramd
Om te beginnen: wat doet die zogenaamde

tueel kapitaal willen, onderzoek dat subsidies wil, studenten die gewoon op zoek zijn naar een

Studentenraad eigenlijk?

degelijke opleiding. Ik zal niet expliciet stellen dat die laatste groep de belangrijkste is, want u

Joachim Ganseman De Studentenraad is

kent uw eigen waarde het beste. Maar wij studenten verdienen alleszins een heldere stem bij het

een adviesorgaan dat een hele rits dos-

maken van het universitaire beleid. En kijk, zonder loon en met maar weinig hulde staan er man-

siers behandelt. Zo was er bijvoorbeeld

nen en vrouwen, net geen jongens en meisjes meer, klaar om voor uw rechten te vergaderen!

het vak Levensbeschouwing. Dat was
een persoonlijk project van onze vorige

Carmen Anthonissen & Peter Hellinckx

rector waarvan je gerust mag zeggen dat
het door onze strot is geramd. Dat is uiteraard op geen enkele faculteit in dank
afgenomen. De Studentenraad heeft,

vertegenwoordiger vanuit de Sociale
Raad en zeven vertegenwoordigers uit
de Onderwijsraad. Tussen de Studentenraad en de Onderwijsraad was er zeer
weinig communicatie. En net omdat de
Studentenraad vaak zaken bespreekt die
ook met onderwijs te maken hebben, gebeurde het dat beide raden naast elkaar
hetzelfde werk deden.
Tom Tytgat is voor het derde jaar op rij voorzitter.
Ganseman Hij doet dat goed, dus hij mag
dat blijven doen. (lacht) Pieter Boyden
neemt mijn plaats als secretaris in, en
Orry Van de Wauwer is verkozen tot ondervoorzitter. Beiden hadden een zeer
overtuigend beleidsprogramma voorbereid en schenen erg geëngageerd.

achteraf, het standpunt ingenomen dat

Politiek in de positieve zin

er een keuzevak van gemaakt moet wor-

Is dat engagement dan niet te verwachten

den. Ondertussen hebben we ook een
student mogen afvaardigen naar de Raad
van Bestuur van het Centrum Pieter Gil-

van een studentenvertegenwoordiger?
Ganseman In de vorige jaren hadden on-

lis, dat het vak organiseert.

dervoorzitters weinig om handen. Dat

Zal er iets veranderen met een nieuwe rector

zitter trok steeds de kar. Ik heb de indruk

en een nieuwe Studentenraad?
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tenraad is ook uitgebreid met een vaste

waren wel goeie mensen, maar de voordat er dit jaar veel mensen zitten die echt

Ganseman De rector wil meer informele

iets willen doen met hun mandaat. We

contacten met de studenten, maar we

hebben de vorige jaren wel mensen ge-

zullen zien of die er werkelijk komen en

had die op de vergaderingen aankwamen

of we meer inspraak krijgen. De Studen-

zonder de te behandelen documenten te

hebben gelezen. Als iedereen ter plaatse

mij eens komen uitleggen. Want studen-

chelor als in de master zitten? Dubbel

nog moet uitvissen waar het over gaat,

tenvertegenwoordiging is een vorm van

stemrecht geven gaat niet, twee keer zo-

kom je moeilijk vooruit. Maar dit jaar ziet

politiek, in de positieve zin van het woord:

veel kans om ergens verkozen te worden

het er echt veelbelovend uit.

een studentvriendelijk beleid moet ook

evenmin.

De student is dus warm te maken voor studentenvertegenwoordiging?

gemaakt worden. En het is geen eenmalig toeval, want ook bij de afgelopen

Welke oplossing viel er dan uit de bus?

rectorverkiezingen had PSW acht plaat-

Ganseman Omdat de tijd drong – VUAS

Ganseman Niet echt. Er zijn nog veel

sen voor studenten, maar er zijn er maar

was vrij laat begonnen en had de com-

plaatsen vrij, net als altijd. De UA is de

zes ingevuld geraakt. Het zou de prof-

plexiteit misschien wat onderschat – zijn

universiteit in Vlaanderen die de meeste

fen in kwestie niet misstaan als ze hun

ze voor de pragmatische aanpak gegaan.

mogelijkheden biedt voor studentenver-

‘politieke verantwoordelijkheid’ nemen,

Zo is er per raad of commissie één lijst
gemaakt met alle kandidaten en kreeg

Dat een faculteit waar men politicologie

elke student één stem per lijst. Eens ze

doceert haar studenten niet warm kan

ken hoe een eventuele verdere verdeling

maken voor politiek mag
je mij eens komen uitleggen.

Joachim Ganseman

de resultaten hadden, zouden ze wel kijprecies zou lopen. Maar de gemaakte
keuzes waren steeds weloverwogen en
er werd te allen tijde over gewaakt dat

tegenwoordiging, maar jammer genoeg

wegens het niet waarmaken van de doel-

het kiessysteem intern consistent bleef.

is het ook de universiteit met de minste

stellingen van de opleiding. Dat klinkt

invulling van al die mogelijkheden. Dat is

Misschien had het departement Student-

misschien hard, maar een visitatiecom-

een heel vreemde zaak.

gerichte Diensten het proces wat in het

missie zou echt niet milder zijn.

oog moeten houden, zonder zich daarom

Ik kan me moeilijk voorstellen dat dit gebrek

Ligt de schuld ook niet bij de verkiezingen

te mengen. Ik denk dat de problemen zo

aan engagement voor alle campussen en

van de studentenvertegenwoordigers? Die

vroeger opgespoord en opgelost zouden

richtingen geldt.

zijn niet zo vlot verlopen...

kunnen worden.

Ganseman Een van de weinige faculteiten

Ganseman Er waren wel wat struikelblok-

Er is ook een studentenraad binnen de Asso-

waar de studentenvertegenwoordiging

ken, onder andere het kiesreglement.

ciatie Antwerpen, die door Tom Tytgat vorig

echt goed werkt is de faculteit Genees-

Dat dateert nog uit de tijd van kandida-

jaar nog een ‘lege doos’ genoemd werd.

kunde. In PSW daarentegen is de situa-

turen en licenties. Het toenemende aan-

tie rampzalig. Dat een faculteit waar men

Ganseman Ja, daarin zitten drie vertegen-

tal geïndividualiseerde trajecten maakte

de Antwerpse hogescholen. Ze proberen

politicologie doceert haar studenten niet

woordigers van de UA-Studentenraad en

de problemen dit jaar pijnlijk duidelijk.

de zaken daar wel een beetje op elkaar

warm kan maken voor politiek mag men

drie uit VUAS. Inderdaad, in die vergade-

Wat met studenten die zowel in de ba-

af te stemmen, maar van echte integratie

ringen gebeurt er niet veel. Dat heeft veel

is er zelden sprake. In de komende jaren,

te maken met het feit dat de Associatie
een nogal abstract gegeven is waar je als
student maar zelden mee te maken krijgt.
Tot op heden is de Associatie vooral een
samenwerkingsplatform tussen de UA en
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en volgt een manama in de Maritieme
Wetenschappen, is de praeses van
ASK-Stuwer en de vicewoordvoerder van VUAS. Bijgevolg was het niet
dwars die het woord voerde.
Hoe verhouden Unifac, ASK-Stuwer en VUAS
zich tegenover elkaar?

te worden, heb je ervaring

Hellinckx VUAS is ondertussen een een-

nodig en moet je ploeg
achter je staan

heid geworden. We zijn vertrokken van

hebben we de verkiezingen verplaatst,

langen ook heel divers. Nu zien we dat

zodat eerstejaars ook de kans krijgen om

Unifac overkoepelen hen en verzorgen

we toch een groep vormen waarin we el-

zich kandidaat te stellen. Er zit al zeker

ook de communicatie tussen de clubs.

kaar perfect aanvullen.

één eerstejaars in de nieuwe Studenten-

Daarboven staat dan VUAS, dat Unifac

Kan je dat ook zeggen over jullie samenwer-

raad dit jaar. Het vroege tijdstip maakt de

king met de Studentenraad?

organisatie wel wat moeilijker. Voor vol-

begonnen met drie apart universiteiten.
Je had Unifac, ASK en Stuwer. De twee
clubs van de buitencampussen zijn logischerwijs samengesmolten en uiteinde-
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ongetwijfeld een impact op VUAS.

door de studentenclubs. ASK-Stuwer en

Peter Hellinckx We zijn uiteraard ook

Carmen Anthonissen zit in de master
TEW, is de vicevoorzitter van Unifac
en de woordvoerder van VUAS. Peter
Hellinckx doctoreert in de Informatica

unifac of ask-stuwer

divers waren en bijgevolg waren hun be-

een blok vormen.

Verenigd in een blok

weest tussen Unifac en ASK-Stuwer. Dit had

soort piramide: de basis wordt gevormd

gen. Zo kunnen we naar buiten toe toch

doorzet, zal dat wel op gang komen.

Er is de laatste jaren wel wat wrijving ge-

Anthonissen:
om voorzitter van

drie universiteiten waar de mensen heel

clubs alleen al geografisch uit elkaar lig-

bouwd en de academisering zich verder

koepelende bezigheden te organiseren.

Carmen Anthonissen Bekijk het als een

en ASK-Stuwer verbindt, omdat die twee

als de Associatie wat verder wordt uitge-

problemen te kunnen oplossen en over-

lijk, met de eenmaking van de UA, was

Hellinckx Als je kijkt naar de vertegenwoordiging daar en de mensen die bij ons
zitten, kom je heel vaak dezelfde namen
en gezichten tegen, omdat de studenten
bij Unifac en ASK-Stuwer gewoon heel
gemotiveerde mensen zijn. We komen
van een heel moeilijke situatie, maar nu
zijn er veel minder strubbelingen.

gend jaar zijn we dan ook een draaiboek
aan het maken, zodat er een beter overzicht is. Daarnaast werken we nog niet
zo lang met Blackboard, en dat is wel
een hele overgang van briefjes waarop je
een naam aankruist. Het zijn skills die we
moeten ontwikkelen.
Hellinckx Voor de buitencampussen was
werken met Blackboard iets makkelijker,

er nood aan een geheel dat Unifac en

Democratisch deficit?

ASK-Stuwer verenigde. Dat is dan VUAS

VUAS organiseert ook de verkiezingen van

zitten, waaronder een aantal informatici.

geworden. Daar één grote club of koepel

alle studentenvertegenwoordigers. Die zijn

Voor mensen van Unifac is dat echter

van maken was en is niet te doen: je kan

dit jaar niet zonder problemen verlopen.

niet te onderschatten. We gaan met de

niet buiten dat geografisch verschil, en
daarom is er bewust voor gekozen om
de aparte entiteiten te behouden en van
daaruit enkele mensen af te vaardigen
naar VUAS, om vervolgens de centrale

Anthonissen De vorige jaren gebeurde dit
altijd op het einde van het academiejaar.

omdat wij met exacte wetenschappers

universiteit overleggen, zodat dit volgend jaar vlotter kan verlopen.

Dat betekende dat eerstejaars onmoge-

Zowel bij Unifac als bij ASK-Stuwer worden

lijk hieraan konden deelnemen. Daarom

uitsluitend de voorzitters verkozen door de

< advertentie >
De Studentenraad
studenten. Er wordt één kandidaat vanuit
de club naar voren geschoven waar studenten voor of tegen kunnen stemmen. Is
er geen sprake van een democratisch deficit?
Hellinckx Wij werken met interne verkiezingen. Dat is traditioneel zo gegroeid. Voor de Studentenraad hebben er vanuit ASK-Stuwer vijf of zes
mensen zich daarvoor verkiesbaar
hebben gesteld. Daar kan kritiek op
komen, maar toch merk je dat wij wel
gedragen worden door de mensen die
wij vertegenwoordigen. Op onze kringraden, bijvoorbeeld, kan elke club ten
allen tijde zeggen dat de voorzitter van
ASK-Stuwer daar niet moet zitten.
Anthonissen Ik val Peter volledig bij.
Onze

voorzittersverkiezing

is

vrij

streng: de kandidaat wordt aan een
kruisverhoor onderworpen dat niet
min is. Om voorzitter van Unifac of
ASK-Stuwer te worden, heb je ervaring nodig en moet je ploeg achter je
staan. Er zijn zoveel kleine dingen die
moeten gebeuren dat het echt heel
veel werk is. Je moet als een team
draaien.

Opgericht in 2004, na de publicatie van het
participatiedecreet, dat elke universiteit en
hogeschool verplichtte om een studentenraad in te richten en effectief verkiezingen
te houden. Bestaat sinds vorig jaar uit 23
personen:
- 3 studenten die in de Raad van Bestuur
zetelen (tweejarig mandaat)
- 7 vertegenwoordigers uit de 7 verschillende faculteiten. Elk van deze vertegenwoordigers wordt rechtstreeks gekozen vanuit zijn
of haar faculteit.
- 7 vertegenwoordigers uit de Onderwijsraad
- 1 gecoöpteerd vertegenwoordiger uit de
Sociale Raad (een lid van VUAS)
- 5 vrij verkozen studenten
De Studentenraad is een adviesorgaan rond
alle studentgerelateerde zaken aan de universiteit. Vanuit de Studentenraad worden
studentenvertegenwoordigers afgevaardigd
naar de Raad van Bestuur en de Sociale
Raad.
Op Blackboard vind je onder ’Organisaties’
ook ’Studentenraad UA’, waar alle informatie
over de Studentenraad, inclusief alle verslagen van de vorige jaren, verzameld is.

Verenigde UA-Studenten (VUAS)
Erkend door de universiteit als overkoepelende vereniging van de studentenclubs.
“VUAS is het enige aanspreekpunt van de
UA en is het aanspreekpunt voor de UA”,
dixit hun website. VUAS organiseert ook
de verkiezingen van de studentenvertegenwoordigers en is samengesteld uit leden van
Unifac en ASK-Stuwer.
Check voor meer informatie www.vuas.be

De rest?
In onder meer de faculteitsraden en onderwijscommissies zitten eveneens verkozen
studentenvertegenwoordigers; hun aantal is
afhankelijk van de raad of commissie.

7

Foto’s: Maxie Eckert (CDE) & Laura Meyvis

De grote

pretentieloze

broodjestest

Jean-Pierre

Prijs: € 1,90
Assortiment: hotdogbroodjes en baguettes (wit of grof),
speciale broodjes: smos feta, aardappelsla, camembert,
curryworst
Smaak: veel cocktailsaus maar weinig groenten (ei, sla,
tomaat), knapperig broodje, niet vers van ’t moment
waardoor soms wat wak
Pluspunt: goedkoop, vriendelijke bediening, pakken en
wegwezen
Minpunt: vriendelijkheid kan tot het stadium van de
troetelnaampjes gaan, waardoor je extra snel wil pakken
en wegwezen.
Mening van studenten: “Dichtbij en goedkoop (vooral
de kleine broodjes)”, “snel”, “ik ben een fan van het
broodje curryworst en de smos kaas lichtpikant”.

Bagatel

fervente broodjeskoper. Wanneer de inflatie de arme student nóg armer maakt,
moet er toch iemand op zoek gaan naar de beste bestedingen. dwars deed een
broodjestest en kocht een dertigtal smoskes kaas en hesp mét cocktailsaus.
Aan Michelin kunnen we niet tippen, laat dat duidelijk zijn. Pretentieloos, onprofessioneel en geheel vrijblijvend: we schotelen u graag onze smaakgeneugten voor.

Prijs: € 2,80, gratis flesje Cola Zero
Assortiment: vier soorten broodjes (baguette, fitness,
waldkorn, piccolo), hamburgers, provencettes, speciale
broodjes zoals ‘La brie en rose’, ‘Bubba Gump’ (verse
garnalen, bieslook, yoghurt), ‘Lardon’ (spek, honingmosterdressing)
Smaak: ook wortel en komkommer, maar geen cocktailsaus mogelijk (wel veel andere sauzen), broodje te zacht
Pluspunt: stijlvolle kaart en inrichting
Minpunt: de prijs, het personeel werkt snel en is daardoor soms vergeetachtig
Mening van studenten: “Leuk ingericht”, “zeer veel
keuze en ook speciale broodjes”, “zitplaatsen voorzien”

Tilly’s
Salsa

Prijs: € 2,60, spaarkaart mogelijk
Assortiment: stokbrood (wit en grof), speciaal broodje
‘De bezige bij’ met brie, honing, nootjes
Smaak: ook augurk (vreemde combinatie met de
cocktailsaus en niet gesmaakt door iedereen), broodje
knapperig maar wat te hard
Pluspunt: propere broodjeszaak en niet heel druk, waardoor je snel bediend wordt, broodje goed verpakt
Minpunt: niet erg gezellig en benepen om ter plaatse te
eten
Mening van studenten: “Lekkere broodjes en voldoende keuze”, “zitplaatsen voorzien”, “zakelijke bediening,
maar ach”
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Onze broeksknop staat open. Vergeef het ons: wij doen het allemaal voor u,

Prijs: €2,80
Assortiment: broodjes (piccolo, fitness, baguette)
Smaak: ook augurk, lekker broodje, veel hesp, saus is
een beetje flauw
Pluspunt: dichtbij, heel snelle bediening
Minpunt: de prijs, bediening op het randje van te haastig
Mening van studenten: “Ik ben fan van het broodje met
tomaat, basilicum en mozarella”, “niet altijd vriendelijk”

Campus Drie Eiken

Prijs: €1,90
Assortiment: focaccia, gewone broodjes
Smaak: met komkommer, broodje niet genoeg gebakken!
Pluspunt: goedkoop, gezellige zitplaatsen, computers
voorhanden
Minpunt: lange rijen, broodje wordt soms op je bord
gegooid
Mening van studenten: “de Agora is gezellig”, “de
ideale plek om af te spreken”

Agora

Prijs: €2,45 (grote smos kaas en hesp, geen kleintje
mogelijk)
Assortiment: brie en appel, krabsla, philimon... Op tijd
zijn, anders weinig keuze!
Smaak: met wortel, komkommer, geen cocktailsaus. Vrij
flauwe smaak, hard broodje.
Pluspunt: goedkoop, je kan broodjes via het internet
(www.tkaf.be, enkel via het UA-net) bestellen, zodat ze
op tijd en op naam klaarliggen
Minpunt: snel uitverkocht (maar vaak smeren ze dan
wel extra broodjes), voorverpakte broodjes
Mening van studenten: “speciale broodjes van de
maand en van de week zijn echte aanraders”

‘t Kaf

Resto
Prijs: €1,20 (smos hesp bij gebrek aan kaas en hesp)
Assortiment: volkoren, meergranen, bagnat... Grote
keuze aan beleg: philimon (zalm), martino, spek en ei,
kip andalouse, smos kruidenkaas
Smaak: met komkommer, gewoon lekker
Pluspunt: goedkoop, zeer degelijke verpakking, je kan
er extra groentjes bij nemen
Minpunt: geen gezellige eetzaal, broodjes zijn voorverpakt
Mening van studenten: “ook keuze tussen broodjes en
warm eten”, “goedkoop”, “dicht bij de universiteit”

‘t Smulhuisje

Prijs: €2,90
Assortiment: baguette wit/bruin, bagnat en prokorn.
Gewone broodjes, maar wel verschillende sauzen en
salades (eisalade, seldersalade...)
Smaak: met wortel, niet veel cocktailsaus maar wel veel
en lekkere kaas
Pluspunt: goede verpakking met geruit papier én speculaasje
Minpunt: prijs, donkere eetruimte
Mening van studenten: “sympathieke zaak die door
vier vrouwen wordt gerund”, “ook als het druk is, is er
vlotte bediening”

Nonius
Prijs: €2,20
Assortiment: 13 soorten broodjes, waaronder ciabatta,
ciabatta tomaat, bagnat, waldkorn reuzenbol, heel veel
speciale broodjes
Smaak: ook augurk, lekker
Pluspunt: bediening met een glimlach, rijke keuze aan
broodjes
Minpunt: vaak ellenlange wachtrijen
Mening van studenten: “dit is de beste broodjeszaak”,
“ben al jaren klant”, “ciabatta aan een goedkope prijs”,
“sympathieke mensen”

Texaco

Prijs: €2,50
Assortiment: baguette, meergranen en piccolo. De
gewone broodjes
Smaak: met komkommer, rijkelijk belegd maar te weinig
cocktailsaus, goed broodje, wat veel vet aan de hesp
Pluspunt: vlotte bediening zonder poespas, je kan
ineens tanken
Minpunt: de verleiding is groot om ook het snoepgoed
van de winkel te kopen
Mening van studenten: “een broodje kopen bij een
tankstation blijft raar”
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Tekst: Stijn Cools

Mensenrechten
bijna

pensioengerechtigd

60 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
Juich en feest: het is al zestig jaar niet oké om afgeslacht te worden, honger
te lijden of slavenhandel
te bedrijven. Geen mens op
deze aardbol kan eraan
ontsnappen dat hij rechten
heeft, zelfs de Noord-Koreanen niet. Dat is allemaal
te danken aan de Universele
Verklaring van de Rechten
van de Mens (UVRM).

alle leden van de VN - proberen zestig

eerste artikel maakt landen diets dat

Beginnen doet ze echter bij het begin:

jaar na datum nog steeds hun men-

“alle mensen vrij en gelijk in waardig-

“Zestig jaar geleden was de Tweede

senrechtenbeleid te modelleren naar

heid en rechten geboren worden”. Het

Wereldoorlog net afgelopen. De gru-

de principes van deze verklaring.

tweede artikel verbiedt te discrimine-

welen van de Holocaust waren we-

ren, ongeacht de afkomst. De daarop-

reldwijd bekend en er was het besef:

volgende artikels handelen achtereen-

dit nooit meer. De wereld was vol af-

volgens over de burgerlijke, politieke,

schuw, maar tegelijkertijd werd ook

economische,

de wederopbouw aangevat. Het was

Op 10 december 1948 nam de Alge-

behoorde

mene Vergadering van de Verenigde

grondslag te zijn voor vrijheid, ge-

Naties de Universele Verklaring van de

rechtigheid en vrede in de wereld”.

Rechten van de Mens aan. Alle leden
van de VN verbonden zich ertoe mensenrechten “voor iedereen en altijd” te
garanderen. Maar liefst 192 landen -
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Meer dan 1 400 stembeurten voor
tekstwijziging waren er in 1948 nodig
in de Algemene Vergadering vooraleer
de dertig artikels van de UVRM werden goedgekeurd. Er stond dan ook
heel wat op het spel. Naast “gelijke
en onvervreemdbare rechten voor alle
leden van de mensengemeenschap”,
de

verklaring

ook

“een

sociale

en

culturele

rechten.

een constructieve tijdsgeest waarin

“Dit nooit meer”

de wereldleiders zich bewust waren

Het wrange realisme van de huidige

verklaring.”

wereldpolitiek staat haaks op het idealisme van de naoorlogse periode.
Eva Brems, voorzitter van Amnesty
International Vlaanderen en professor

Dertig artikels lang wordt die grond-

Mensenrechten aan de UGent, licht

slag uitgespeld. Het eerste en tweede

toe waarom de zestigste verjaardag

artikel vormen samen het uitgangs-

van de UVRM toch met toeters, bellen

punt voor de verdere verklaring. Het

en champagne gevierd mag worden.

van de noodzaak van een dergelijk

Een nuance is wel op zijn plaats, vertelt Brems: “Veel West-Europese landen, waaronder België, dachten geen
nood te hebben aan de UVRM. De politici meenden dat het hier wel snor zat
met de mensenrechten. Niet dus. Pas
in 1948 kregen vrouwen bijvoorbeeld

gelijks geschonden”, vertelt Brems.

was er echter sprake van een enorme

“Democratieën scoren het best als het

achteruitgang.”

gaat om de bescherming van de mensenrechten. De publieke opinie speelt
er dan ook een bepalende rol: politici
moeten zich schikken naar het volk en
niet omgekeerd.”
Eva Brems

“Folterpraktijken

als

waterboarding

hebben hun opgang gemaakt. De VS
begon de definitie van foltering ook
meer en meer te vernauwen: bepaalde folterpraktijken kwamen onder de
noemer van ‘verhoortechnieken’. Ook

voor het eerst stemrecht. En van rech-

Alle mensenrechten

is er de zogenaamde ‘rendition’: ge-

ten voor homoseksuelen was er toen

worden dagelijks

vangenen worden met geheime vluch-

helemaal nog geen sprake, om maar
een voorbeeldje te geven.”
Uiteindelijk stemden alle landen in met
de definitieve versie van de UVRM.
Eén ding mag echter niet uit het oog
verloren worden: “De UVRM is geen
juridisch bindende tekst. De tekst is
eigenlijk moreel van aard en is meer
een politieke intentieverklaring. Na de
UVRM zijn er nog verschillende ver-

geschonden.

Egypte of Syrië, waar ze dan gefolterd
worden. Maar ik geloof in de beloofde

“Voor autoritaire staten is het natuur-

veranderingen van Obama.” Ook Euro-

lijk een ander verhaal. Ook landen

pa mag zich niet van den domme hou-

verwikkeld in een gewapend conflict

den, aldus Brems. Ze verwijst naar de

hebben heel andere prioriteiten dan

discriminatie van de Roma-zigeuners,

de mensenrechten. Hoe kun je de

die lijnrecht ingaat tegen artikel 2.

mensenrechten garanderen in regio’s

cultuurverschillen

als Oost-Congo of Darfoer?”

dragen over mensenrechten afgeslo-

Niet dat de rest van de wereld altijd

ten die wel een bindend karakter heb-

een voorbeeldfunctie vervult. Brems

ben. Landen verplichten zichzelf er

is vooral geschrokken van de ‘war

dan toe die na te leven. Het is aan de

on terror’ die volgde op de 9/11-aan-

internationale gemeenschap om die

slagen. “Het is schrijnend om te zien

naleving uiteindelijk af te dwingen.”

hoe snel bepaalde grondrechten hun

Andere prioriteiten

ten overgebracht naar landen zoals

Veel mensenrechten lijken vanzelfsprekend: vaak wordt echter vergeten

status kunnen verliezen. Artikel 5 verbiedt foltering. Ik dacht dat dat artikel
toch een duidelijk draagvlak had ge-

senrechten worden dan ook nog da-

kregen in de westerse wereld. Na 9/11

Claudina Velásquez Paiz

Begin daar maar eens aan. “Alle men-

Claudina Isabel Velásquez Paiz
Op 13 augustus 2005 werd het dode
lichaam van Claudina Velásquez teruggevonden. Zij is een negentienjarige studente
Rechten uit Guatemala City. Op een vrijdagochtend vertrok ze naar de universiteit. Dat
was de laatste keer dat haar familie haar
in leven zag. Een dag later werd ze dood
teruggevonden: seksueel misbruikt en afgemaakt met een kogel door het hoofd. De
pogingen van de autoriteiten om de daders
te vinden, waren minimaal. Van forensisch
onderzoek was er nauwelijks sprake,
cruciale getuigen werden niet verhoord
en bepaalde sporen werden genegeerd.
Een speurder van de politie verklaarde
dat Velásquez in eerste instantie gelabeld
werd als “een slachtoffer wiens moord niet
verder onderzocht moest worden. Ze droeg
sandalen en had een navelpiercing.” De
staat Guatemala was er niet in geslaagd
het recht op leven, veiligheid en een eerlijk
proces te garanderen, volgens een lokaal
mensenrechtenombudsman. Het onderzoek
is ondertussen heropend. Belangrijk bewijsmateriaal is echter al wel verloren gegaan
en bepaalde getuigen zijn nog steeds niet
verhoord. De politie blijkt niet capabel
te zijn een degelijk onderzoek te voeren.
Pogingen van de familie om de zaak uit te
klaren, botsen op een muur van onverschilligheid van de lokale autoriteiten. Amnesty
International heeft besloten om Velásquez
een van de gezichten te maken van de
campagne rond 60 jaar UVRM. Onder meer
door briefschrijfacties hoopt Amnesty de
autoriteiten in Guatemala aan te sporen
werk te maken van het onderzoek.
Meer info op www.aivl.be.
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dwarsluistert naar...

hoe moeizaam deze verworven zijn.

is wel bijgestuurd in latere verdragen.

Gelijkheid van mannen en vrouwen,

In 1981 werd ook het Afrikaans Hand-

bijvoorbeeld, vroeg een culturele ver-

vest voor de Rechten van Mens en

‘Short Term Memory Love’, Triggerfinger. Vettige rock-’n-roll kan ook

andering. Bepaalde landen zijn er nog

Volken opgesteld door de Organisatie

Belgisch en perfect zijn. (Dennis van den Buijs)

steeds niet klaar voor. Toen de UVRM

van Afrikaanse Eenheid. Dat verschilt

‘Dreams Old Men Dream’, Cold War Kids. We willen allemaal onze kin-

in 1948 werd opgesteld, weerspie-

op een aantal punten van de UVRM.

derdromen wel waarmaken. (Tommetje Vingerhoets)

gelde de verklaring de culturele visies

Het omvat onder meer groepsrechten

van die tijdsgeest. Het waren de ko-

en individuele plichten.”

lonisatoren die de morele richtlijnen
gingen

uittekenen.

De

toenmalige

Zestig jaar bestaat de UVRM ondertussen. Brems: “Mensenrechten heb-

‘Vote for Hope’, MC Yogi. Pure Obama-propaganda, maar ook gewoon
een cool nummer. A brighter day will come. (Folker Debusscher)
‘A l’autre bout du monde’, Emilie Loizeau. Omdat de heren altijd maar
weer naar mannelijke, Engelstalige muziek grijpen. (Kirsten Cornelissen)
‘Music Takes Me Up’, Mr. Scruff. Sit back. Tap your feet. Enjoy. (Sarah
Schrauwen)
‘Looking For Nothing’, Aimee Mann. Voor zondagnamiddagen aan het
raam met thee en een dekentje. (Maxie Eckert)
‘Churchill’s Mistake’, Garry Bell. Deze opzwepende eindgeneriek van
‘Terug naar Siberië’ laat mijn vingers over het toetsenbord dansen. (Lieselotte Joppen)

kolonies konden niet over de verklaring meebeslissen. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat deze landen vaak
vinden dat de mensenrechten te weinig rekening houden met hun culturele
waarden.

ben in die tijd toch een serieuze voor-

‘I Took My Baby Home’, The Kinks. We mogen tenslotte de klassiekers

uitgang gemaakt.” En dat verdient een

niet vergeten. (Laura Meyvis)

feest. “Amnesty International gaat in
de week van 6 tot 14 december campagne voeren door onder meer kaarsen te verkopen. Ook gaat Arno een
concert geven in de AB.” Mensen-

Dat is een terecht punt van kritiek vol-

rechten zijn immers steeds een dansje

gens Brems. “Het idee van individuele

waard.

‘Work’, Jimmy Eat World. Een catchy refrein waarbij je je afvraagt waarom niemand er ooit eerder is opgekomen. (Ariadne Van Den Broeck)
‘How does it feel’, An Pierlé & White Velvet. Om telkens weer op play
te drukken. (Kris Dekker)

rechten die je afdwingt van anderen, is
erg westers. In andere culturen staat
de gemeenschap meer centraal. Dat
verwaarloost de UVRM. Eén en ander
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Met dank aan Amber Daniëls.

“Het is met geld zoals met puisten:
blijf eraf.”
Dirk De Corte, professor Financieel Management

Citaten met een eeuwigheidswaarde behoren vaak tot filosofen en politici. Of
tot uw prof? Stuur een straffe uitspraak op en wie weet wint die een plaatsje in
de volgende dwars: www.dwars.ua.ac.be.

Cultuur
door Sarah Schrauwen

December
2008 Cultuur

Met de examens in aantocht en een tijdje zonder
uw geliefde dwars zijn er zware tijden op handen.
De bibliotheken zitten tjokvol en uw kopieerkaart
zal het geweten hebben. Uw jachtige weken zijn
echter niet compleet zonder een paar goedgevulde cultuuravonden, om wat druk van de ketel
te nemen. Geniet dus met volle teugen van de
laatste cultuuragenda van 2008!

MuHKA_
Media

Film noir: MuHKA_media brengt twee onvergetelijke klassiekers om
1/12 en 4/12
ons warm te houden
tijdens de koude winterdagen. ‘Double Indemnity’
(1944) en ‘The Maltese Falcon’ (1941) zijn twee
topfilms uit het canon van de film noir. Absoluut de
moeite dus!

4-5/12

Toneelhuis

‘My momma loves my guitar sound’: in het midden
van de set van ‘De Wilde Wilde Weg’ (loopt in de
Bourla tot 13/12) vindt een heus rock-‘n-rollconcert
plaats. Nik van den Berg, volgens het Toneelhuis
dé rock-‘n-roll Post Puber van het moment, trakteert
u op een avondje loeiharde muziek en spetterende
performance.
‘Staring Back’: Chris
Marker is een van de
belangrijkste naoorlogse
filmmakers, hoewel zijn
T.e.m. 7/12
films in onze contreien
niet zoveel bekendheid verworven. De tentoonstelling ‘Staring Back’ gaat echter niet over zijn filmische
repertoire, maar wel over een 200-tal foto’s die de man
gedurende zes decennia maakte op zijn wereldreizen.

T.e.m.

Modemuseum
www.momu.be
Zuiderpershuis
www.zuiderpershuis.be
TRIX
www.trixonline.be
deSingel
www.desingel.be
Monty
www.monty.be

7/12MoMu

‘Attitude to a Shape’. Studie van een rok: nieuwsgierig naar wat uw collega’s in de kunstschool zoal
uitvreten? De studenten van de eerste bachelorgraad
mode van de Hogeschool Antwerpen maakten een
studie van een rok in baalkatoen. Deze vormstudies
zijn te bekijken in de galerij van het ModeMuseum.

‘Kunstminnende Heeren’: Naakte
16 t.e.m 20/12
lichamen,
kitscherige kunstwerken en vooral veel humor. Heden ten dage valt de grens tussen performance,
kunst en cabaret nog moeilijk te trekken. Dit toneelstuk is opgebouwd uit verschillende sketches,
met een verrassende en hilarische afsluiter.

Toneelhuis

Fotomuseum 18 t.e.m. 20/12

Monty

‘Oraal’: Hazim Kamaledin laat zich inspireren door verhalen van het marktplein, een traditie van zijn geboorteland
Irak. Hij vertelt het verhaal van Maytham Al-Boedhabah,
een cineast die in Bagdad om het leven komt door een
bombardement op een marktplein. De voorstelling, door tg
Cactusbloem, gaat in wezen over fictie en fictionaliseren,
en over de Arabische orale cultuur.

Toneelhuis
www.toneelhuis.be
KMSKA
www.kmska.be

HONG KONG3: Al
voor de derde keer
organiseert Electro
City, een jong Ant19/12
werps trio, HONG
KONG. Zoals hun naam al doet vermoeden, brengen
ze een aantal van de beste electro-artiesten van het
moment mee. Voor deze editie verwachten we Cook-E
& Matik (van ‘Switch’ op Studio Brussel), Sound of
Stereo, Keatch en veel meer.

TRIX

18 t.e.m. 21/03

Antartik

‘Antartik - Kunst op jouw Campus’ organiseert in maart

een heuse kunst- en cultuurhappening op de verschillende
campussen van de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen. Studenten krijgen zo de kans geven om
interventies te doen, optredens te geven, tentoonstellingen
te brengen, enzovoort. Ben jij wel warm te maken voor
zo’n jong cultureel evenement? Zin om je neus even uit de
boeken te houden en je creativiteit de vrije loop te laten?
Kijk snel op pagina 16 voor meer informatie!

Muhka
www.muhka.be
FotoMuseum
www.fotomuseum.be
Arenbergschouwburg
www.arenbergschouwburg.be
AMUZ
www.amuz.be
Scheldapen
www.scheldapen.be
Hof Ter Lo
www.ccluchtbal.org
Petrol
www.petrolclub.be
Buster
www.busterpodium.be
CCBe
www.ccbe.be
De Roma
www.deroma.be
De Kern
www.antwerpen.be/dekern
Vleeshuis
www.museumvleeshuis.be
Rataplan
www.rataplanvzw.be
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Met een pilletje in de maag

Tekst: Folker Debusscher, Foto’s: Jorick Michiels, Illustratie: Sebastien Greffe

studeert iederéén graag

Examenperiodes kunnen best stresserend zijn. Daarmee vertel ik u niets nieuws. Tijdsdruk, prestatiedruk, druk, druk, druk. Sommige mensen werken het hele jaar door,
maken een strakke planning en studeren ‘zoals het hoort’. Anderen ondernemen een wankele hink-stap-sprong en raken met hun hakken net over of net in de sloot. En
dan is er nog die groep die de wondere wereld van de medische wetenschap aanwendt. Zijn de voordelen van stimulerende middelen ook de risico’s waard?
Volgens een onderzoek uit 2005 had 2,9 procent

Tijdens mijn graduaat hadden vrienden van mij

werkt twaalf uur, in tegenstelling tot Rilatine, dat

en als ik een middagpauze nam, dan at ik, keek

van alle studenten van de Associatie Antwer-

psychologische testen gedaan en te horen ge-

slechts vier uur zijn werk doet.

ik even een filmpje, keek ik dat filmpje nog uit en

pen in het afgelopen jaar stimulerende medicij-

kregen dat ze een aandachtsstoornis hadden.

nen gebruikt zonder dat deze voorgeschreven

De dokter had hen Concerta voorgeschreven en

Rilatine?

waren. Ongeveer de helft van deze groep, 1,5

ze schepten er over op hoe goed ze daarmee

Wel, het is eigenlijk een geneesmiddel voor

procent van het totaal, gebruikte deze dagelijks

konden studeren. Toen ik op een bepaald mo-

ADHD-patiënten, waardoor die zich beter kun-

certa duurde mijn middagpauzes een half uur,
waarna ik het gevoel had dat ik terug moest
gaan studeren. Ik kende tijdens mijn studie best

tijdens de examens. Omgerekend zijn dat zo’n

wel wat mensen die Rilatine voorgeschreven

400 studenten. En dan gaat het niet over cafeï-

kregen en het elke dag moesten nemen. Na een

nepillen en vitaminenpreparaten, maar best wel

Als je gewoon te dom bent,
ga je niet ineens veel beter
presteren met die pilletjes.

zware medicijnen zoals Rilatine.
Aangezien elk redactielid altijd met een grote
onderscheiding afstudeert (nee, niet echt) en we
niet op eigen ervaring konden teren, ging dwars
op zoek naar twee vrijwilligers die ons wilden

Een flierefluiter als ik

tijdje hebben de meesten er echter genoeg van
om dat zo vaak te slikken en... wel, uitdelen is
een groot woord, maar laten we zeggen dat het
wel ter beschikking was.
Zijn er geen bijwerkingen?
Je staat wel strak, natuurlijk. Een beetje alsof je

inleiden in de beginselen van de hersendoping.
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zo ging er wel wat tijd voorbij. Onder de Con-

te veel koffie hebt gedronken. Maar dat is niet
ment een zwaar examen had en er twee dagen

nen concentreren. Het bevat speedderivaten

echt een bijwerking. En je kan er ook niet van

Onze eerste anonieme getuige is 26 en behaalde

op voorhand nog maar weinig voor had gedaan,

(eigenlijk amfetamines, die behoren tot dezelfde

slapen. Ik stond om acht uur op en nam dan

na een graduaat Biochemie aan de Karel de Gro-

heb ik zo’n pilletje gevraagd en gekregen.

familie als de metamfetamine speed, nvdr.). Als

Concerta, zodat het tegen acht uur ’s avonds

te-Hogeschool een master Industrieel Ingenieur.

Concerta?

je een flierefluiter bent, zoals ik, kan je je plots

uitgewerkt was en ik tegen tien uur kon gaan

een hele dag concentreren op een cursus. Nor-

slapen. Als je het natuurlijk om drie uur ’s mid-

Hoe ben je met stimulerende middelen in contact ge-

Concerta is eigenlijk een verbeterde versie van

maal gezien ben ik erg lui. Zonder Concerta

dags neemt, ga je door tot drie uur ’s nachts,

komen?

Rilatine. Het heeft een vertraagde afgifte en

duurde het erg lang voor ik begon te studeren,

wat de dag voor een examen geen goed idee

is.
Hoeveel kost dat allemaal?

je cursus kent. Als je lui bent of echt een aan-

gestaan waar ik nu sta.

dachtsstoornis hebt, kan het helpen, maar als
je gewoon te dom bent, om het grof te zeggen,

Een potje Concerta van 36 mg met 50 capsules

ga je niet ineens veel beter presteren met die

kost ongeveer 50 euro. Dat is niet goedkoop,

pilletjes.

maar om je jaar te redden kan het er wel af.

Geen voorschrift nodig
Onze tweede anonieme getuige is 22, heeft eerst
Biomedische Wetenschappen gestudeerd, maar
is uiteindelijk geslaagd voor het ingangsexamen

Let wel, het is allemaal op voorschrift. Dokters

winter; Morepa, een tablet met omega-3 vetzuren, goed voor het geheugen; Dynatonic (magnesium en vitaminen, nvdr.) of Dynarax (onder
andere adenosinetrifosfaat, opwekkend, en haverextract, tegen fysieke agitatie en zenuwachtigheid, nvdr.) en tot slot nog BioCure Intellect
(ook goed voor het geheugen, nvdr.). Dat neem

zouden het makkelijk voorschrijven. Ik ben even

ik elke dag tijdens de examens – de rest van de

op zoek geweest naar een arts die niet moeilijk

dag eet ik ook wel voldoende fruit, drink ik veel

doet, want je kan hiervoor natuurlijk niet zomaar

water en eet ik ook gewoon goed – en aan mijn

naar je huisarts gaan. Uiteindelijk heb ik het

punten te zien rendeert dat wel. Met die vier pil-

toch niet gedaan.

letjes voel ik mij heel goed om te studeren. Ik

Misschien is speed dan wel makkelijker om aan te

studeer altijd graag, maar hierdoor kan ik het

geraken?

gewoon langer volhouden.

Ik ken ook iets marginalere gevallen, mensen

Heb je dat zo hard nodig?

die in het feestmilieu terecht kwamen en eerst

Toegegeven, tijdens het jaar doe ik niet zo veel

XTC en later speed begonnen te gebruiken.

en tijdens de examens moet ik dat dan com-

Dan denken ze ‘oh, van speed blijf je wakker’ en

penseren. Met die pillen kan ik makkelijk tien

gaan onder invloed studeren, om een kwartier

tot twaalf uur per dag effectief studeren. Vorig

voor hun examen nog een lijntje te leggen. Maar

jaar had ik een onderscheiding. Dat is niet héél

die geraken er uiteindelijk toch niet door.

goed, natuurlijk, maar om tijdens het jaar niets

Iemand anders had in de paasvakantie een

te doen vind ik dat niet slecht.

gram speed gekocht en nam daar dan elke och-

Hoe ben je bij die specifieke cocktail uitgekomen?

tend wat van. Het is niet zo gecontroleerd als

Ik ben ermee begonnen toen ik nog Biomedi-

Rilatine of Concerta, maar heeft eigenlijk wel

sche studeerde. Het bruistabletje, dat gewoon

hetzelfde effect. En het was lang voor de exa-

van de Aldi komt, neem ik altijd in de winter. De

mens, dus tegen juni was het wel uit zijn sys-

andere drie waren eigenlijk op aanraden van

teem. Die speed heeft hem dus wel geholpen,
maar het is heel makkelijk om daarmee over de
schreef te gaan.

mijn oudere zus, die al arts is, en mijn ouders.
In mijn master ben ik ermee gestopt, omdat ik
wist dat het ook zonder mogelijk was, ook al

Geneeskunde. Momenteel zit hij in zijn vierde

Ze waren het gewoon gaan halen bij de apothe-

jaar.

ker, want al die dingen zijn vrij van voorschrift.

Het lijkt wel een wondermiddeltje.

kwam het allemaal dan wat langzamer op gang.
Na mijn eerste twee jaar in het hoger onderwijs

Ik heb zo mijn eigen cocktailtje voor tijdens de

Zijn die dingen duur?

De pillen kunnen er uiteraard niet uithalen wat
er niet inzit. Het is niet zo dat je zo’n pil pakt en

gebuisd te zijn, dacht ik dat ik het misschien ge-

examens: een bruistabletje met mineralen en

Niet enorm. Ik weet het niet precies van buiten,

woon niet kon. Zonder die pilletjes had ik niet

vitaminen, dat ik sowieso elke dag neem in de

maar per dag omgerekend kost het je toch wel
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Bienvenue chez les Ch’tis (2008)

Philippe Abrams, een postdirecteur uit de Franse Provence, wil maar wat graag over-

Na elke examenperiode ben ik echt wel op,
mentaal en fysiek. Die pilletjes geven mij gewoon een extra boost, maar na anderhalve tot
twee maand studeren is het wel normaal dat je
uitgeput bent. Een pintje na mijn laatste examen
lukt nog net, maar gaan feesten, nee, ik doe dan
een week lang niet veel meer dan slapen.

het volledig tegenovergestelde van wat je wou
toen je zelfzeker dat medicijn dat je helemaal
niet was voorgeschreven doorslikte. Op langere
termijn zijn de bijwerkingen nog iets extremer
- een verminderd libido, mood swings en psychoses - maar als je je daarover zorgen maakt,
denk ik dat je beter eens een afspraak maakt
met je huisarts, dan een artikel te lezen in een

een hulpmiddeltje kunnen gebruiken tijdens de

studentenblad. Met alle respect.

Ken je Rilatine? Of Concerta?

gestuurd in het grijze noorden van het land, zeg maar het Franse Limburg. Spookbeelden
van alcoholisme, koude, armoede en algehele domheid suizen door zijn hoofd. De humor
in deze film is dan ook het resultaat van een geslaagde confrontatie tussen vooroordelen
en realiteit. Regisseur, scenarist én acteur Dany Boon maakt schitterend gebruik van clichés om ze uiteindelijk te ontkrachten. ‘Bienvenue chez les ch’tis’ is een pretentieloze,
charmante en bovenal hilarische prent zoals er tegenwoordig te weinig worden gemaakt.
Na een eerder geruisloze passage in de Vlaamse bioscopen krijgt dé Franse publiekslokker van 2008 een meer dan verdiende herkansing op DVD.
Regie: Dany Boon
Met: Kad Merod, Dany Boon en Zoé Felix

Maar wat als je niet rond geraakt met je leerstof en chemicaliën de enige uitweg lijken? Dan
één van de studentenbegeleiders op de univer-

cent van de Antwerpse studenten is dagelijks met kunst bezig tijdens zijn opleiding

siteit. Samen met hen kijken waar het precies

tot danser, graficus, literatuurwetenschapper, modeontwerper, productontwikkelaar,

misloopt, kan je al op weg helpen. Misschien

acteur, juweelontwerper... Maar wat met die overige negentig procent?

is je studiedruk slecht verdeeld, of denk je iets

De Associatie van de Universiteit en Hogescholen van Antwerpen vindt de tijd rijp dat

Bovenstaande getuigenissen wisten ons en-

te snel dat het allemaal niet gaat lukken. Een

alle Antwerpse studenten eens naar buitenkomen met hun creatief talent. Van 18 tot

thousiasme voor stimulerende middelen enig-

gesprek heeft alleszins geen kans op onvoor-

en met 21 maart organiseren ze ‘ANTARTIK – Kunst op jouw campus’, een kunst- en

zins aan te wakkeren. Voor alle zekerheid bel-

ziene bijwerkingen. Door te surfen naar www.

cultuurhappening op en rond de campussen van de universiteit en hogescholen van

de dwars toch ook even met Paul Van Royen,

ua.ac.be > ‘Huidige student’ > ‘Psychosociale

hoogleraar aan de UA en coördinator van de

begeleiding’ vind je de coördinaten van deze

studentenartsen, die zonder al te veel moeite

luisterende oren en helpende handen.

een domper op de feestvreugde zette. Dat Rila-

Onze mening? Probeer het toch maar te ver-

tine en Concerta medicijnen waren voor ADHD-

mijden, zeker de medicijnen. Ook al klinkt het

patiënten, wisten we al. En inderdaad, ze ver-

aanlokkelijk, je hypothekeert je lichaam én je

sterken de waakzaamheid en de concentratie.

loopt het risico dat je het tegenovergestelde ef-

Maar er is wel degelijk een risico op bijwerkin-

fect krijgt van wat je hoopt te bereiken. Het is

gen als je deze pillen neemt zonder een goede

de baarlijke duivel niet, maar middelengebruik,

reden, zoals bijvoorbeeld hyperkinesie. Onder

zeker om te presteren, is altijd een slippery slo-

invloed van methylfenidaat, het werkzame be-

pe, en wat er in het dal ligt is nooit mooi om te

standdeel van Rilatine en Concerta, put je je li-

zien.

medicamenten niet op voorschrift moet nemen,
blijf er dan maar af.

Slikken! Maar...

chaam uit zonder dit te merken. Ga je hier te ver
in, kan je misselijk worden en overgeven, wat

Met dank aan de Vereniging voor Alcohol- en andere
Drugproblemen.

Antwerpen.
‘ANTARTIK’ wil studenten met totaal verschillende opleidingen toch te laten proeven
van elkaars passie. En er wordt meteen gewerkt aan de bevordering van de cultuurparticipatie bij studenten. Heb je ideeën voor een project, of ben je er al mee bezig?
Of het nu gaat om literaire avonden, filmvoorstellingen, concerten of tentoonstellingen, ‘ANTARTIK’ behelst het allemaal. Stap op een prof af die volgens jou helemaal
mee is met je project, en contacteer Linda Schools, onze kersverse cultuurfunctionaris. Of omgekeerd: spreek als prof je studenten aan en sleur hen mee in de
wereld van de creatieve mallemolen. Als je bovendien nog een idee hebt voor een
niet-evidente locatie (een poëziemarathon in een laboratorium, bijvoorbeeld), dan is
de kans groot dat je dromen waargemaakt worden.
Linda Schools kan je bereiken op 03 820 20 90 of linda.schools@ua.ac.be.

‘ANTARTIK - Kunst op jouw campus’

Kunst en cultuur. Het zijn zeer vage termen, maar ze zijn wel belangrijk. Zo’n tien pro-

door Dennis van den Buijs & Sarah Schrauwen

moet je misschien eerst eens gaan praten met

Ik ben er toch niet zo extreem in. Als je zo’n
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dan kan je er ook black-outs van krijgen: jawel,

Ach, er zijn wel meer studenten als ik die wel
examens en daar is niets mis mee.

hiervoor aan de dag legt, heeft echter een averechts effect. Phillipe wordt naar Bergues

gebruiken om te studeren. Heb je echt pech,

Strook

Ooit last gehad van bijwerkingen?

geplaatst worden naar een pittoresk plekje aan de Azurenkust. De te grote ijver die hij

alleen al tijd kost die je ongetwijfeld beter kan

Cultuur

een aantal euro’s.
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Biologische groentjes à volonté
Binnenkort kunnen Antwerpse studenten
gezonde voedingspakketten kopen tegen
een democratische studentenprijs (6 tot
8 euro per week). Op verschillende plaatsen in de stad - de dienstencentra van het
OCMW en op de universiteit zelf - zullen
we biologische seizoensgroenten en fruit
kunnen afhalen. Het is de eerste keer dat
buiten de onderwijsinstellingen een dergelijk initiatief wordt genomen. Gezond eten
zit er niet steeds in wegens weinig tijd en
het kleine budget van de student. De vzw
Voedselteams wil met de groentepakketten de drempel verlagen om gezond te eten
en met de verkoop duurzame landbouw
steunen. Vzw Voedselteams wil tijdens
het eerste werkingsjaar vijftig tot honderd
groentetassen verkopen.
www.voedselteams.be

uit de pers geplukt

Een opleiding voor imams aan de unief?
Vanaf volgend schooljaar kunnen toekomstige islamleerkrachten en geïnteresseerden studies aanvatten
aan het Hoger Instituut voor Islamitische Studies
(HISS). Of dat is toch het plan. Een volwaardige imamopleiding aan een Vlaamse universiteit of hogeschool
komt er voorlopig niet. Er is geen enkele instelling
die zich daarvoor wil engageren. Het HISS zou een
samenwerking zijn tussen universiteiten en/of hogescholen en moslimgemeenschappen. Het kabinet van
Vandenbroucke ziet de UA als mogelijke partner: “In
het verleden bestond een zekere terughoudendheid
in academische kringen. De universiteiten durfden
niet echt hun nek uit te steken. Het ziet er naar
uit dat de Universiteit Antwerpen daar het verste
in staat. Zij zijn momenteel bezig met de concrete
invulling van het programma.”

kort

over onderwijs
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Studenten geen oliesjeiks
De ResPACT-campagne, die ijvert
voor lagere studiekosten, is van start
gegaan. Meer dan driehonderd studenten over heel België verzamelden
onlangs aan de ULB om een hele
dag te debatteren over de stijgende
studiekosten in het hoger onderwijs. “Vaak wordt ervan uitgegaan
dat studeren in ons land goedkoop
is, in vergelijking met het buitenland. Toch zijn er tal van landen met

een vergelijkbare bevolking en BBP
per capita die veel beter scoren en
erin slagen om het hoger onderwijs
kosteloos te houden”, stelde Gertie
De Fraeye, VVS-voorzitter, namens
het ResPACT-platform. Zo schafte
Oostenrijk onlangs het universitaire
inschrijvingsgeld van 750 euro af.
Het platform wil onder andere dat
de overheid 2 procent van het BBP
investeert in hoger onderwijs.

Bromberen

“Bromberen klagen en zagen dat het een lieve lust is. Ze ergeren zich aan al
het slechte dat deze tijd uitspuwt en uitkotst. [...] Bromberen is de vrijstaat der
malcontenten.” Dat is de omschrijving van wat je op zondag tussen één en
twee uur ’s middags hoort op Radio 1. Ik hou van de stem van presentator
Pat Donnez en ik ben het niet altijd volledig oneens met wat de drie gasten
Klagen dat dit programma overkomt als een samensmelting van een kleuterschool, een bejaardentehuis en het enige café in een West-Vlaams dorp, waar
het vroeger beter was en later slechter, waar een mening niet onderbouwd
moet zijn, zolang ze wat nodeloze emotie en nutteloze beschuldigingen bevat en minstens één iemand onderrochelt. Of zagen dat, als je de podcast via
iTunes wil downloaden, er een uurlang verslag van een voetbalwedstrijd op je
computer wordt gezet. Misschien zal ik het appreciëren als ik via een sonde

Cultuur

zeggen, maar voor de rest kan ik, net als ’Bromberen’, enkel klagen en zagen.

moet plassen.

World of Goo

18

Meestal zijn spelletjes van onafhankelijke ontwikkelaars leuk qua
idee, maar hebben ze te lijden onder een mindere afwerking. Hoge
productiekosten zijn uiteraard geen garantie voor een goed spel,
maar de tweekoppige ontwikkelaar 2D Boy laat met ‘World of Goo’
zien dat dit omgekeerd ook niet noodzakelijk geldt. Met een simpele opzet (bouw constructies met balletjes slijm om een afstand
te overbruggen), een sobere en duidelijke grafische vormgeving en
goeie kwak humor hebben ze een spel gecreëerd dat, onder het
motto “easy to learn, hard to master”, zelfs mensen zal aanspreken
die deze recensie overslaan omdat het over een computerspelletje
gaat. Voor meer info, een demo of om ’World of Goo’ te kopen (een
luttele $20): www.2dboy.com

door Folker Debusscher & Tom Vingerhoets

Cold War Kids

Dat ‘Loyalty to Loyalty’, het tweede album van Cold War Kids,
meerdere luisterbeurten nodig heeft, mag geen verrassing zijn na
hun debuut ‘Robbers And Cowards’ uit 2006. Ook de wat donkere lyrics bleven behouden: “Bodies float to the shore / Bloated
purple and blue / If sharks won’t get you first / Crabs will have
their way with you”. Wie na het luisteren van deze plaat dacht zijn
herfstdepressie - “How’s it going to feel when summer ends? /
Out of money, out of friends” - te verdrinken, denkt daar dus beter nog eens over na. Deze Californische band laat zich beïnvloeden door blues en jazz, wat duidelijk te horen is in de eigenzinnige drums, de klaaglijke zang van Nathan Willet en de vaak zeer
minimalistische begeleiding. Tegenvallers zijn ‘Avalanche in B’ en
afsluiter ‘Cryptomnesia’. Blijven over: 38 minuten goede muziek
met uitblinkers ‘Mexican Dogs’ en ‘Dreams Old Men Dream’ en
als buitenbeentje het vrij elektronische ‘Relief’.

50

Wordt suikertante vijftig, dan doet ze haar gebit aan om een
stuk appeltaart te eten. Een jarige hond krijgt een extra vette
kluif, de prille vijftiger een bonus op zijn pre-pensioen. Wij, wij
krijgen niets. Akkoord, we geven toe dat niet alles gesmeerd
liep: bandopnemers en inspiratie voor originele vragen lieten
het wel eens afweten tijdens een interview en onze gesprekspartners - van hoge pief tot BV - bleken misschien ettertjes.
Maar laten we veronderstellen dat u dat niet bent en dat uw
geheugen beter werkt dan dat van onze bandopnemer. U mag
vergeten wat u wil, maar deze foto’s en citaten herinnert u zich
hopelijk nog wel. Wij krijgen niet, maar geven graag: de meest
bijzondere beelden en uitspraken van vijftig nummers dwars.

dwars 28, toenmalig stadsdichter Ramsey

Nasr: “Ik heb

er een hekel aan als men mij een performer noemt. Het klinkt als
een scheldwoord. Podiumdichters doen me denken aan men-

sen die hun gedicht moeten verkopen.” (foto: Jonas Verhulst) • dwars
36, tussen 2004 en 2006 is de werkloosheid onder Antwerpse

havenarbeiders verdubbeld. “Elke dag kom ik naar
hier met mijn schoofzak en bijna altijd mag ik thuis mijn boter-

hammen opeten, omdat er geen werk voor me is.” (foto: Jef Leyssens)
• dwars 37, in het asielcentrum van Linkeroever: “Het Albanees,

Arabisch, Servisch... lopen kriskras onze oren binnen, tot de naam ‘Philip

Dewinter’ de echte inhoud aangeeft.

‘Antwerpen stinkt naar schimmel, pourri par Vlaams Belang. De kleinste keffers hebben hier meer rechten dan wij.
En ik weiger een hond te worden’, zegt een Albanese asielzoeker.” (foto: Rudina Coraj) • dwars 38, Douglas De Coninck, exjournalist van Humo: “Mochten ze ooit een rangschikking publiceren van journalisten waartegen de meeste
ingediend zijn, ik zou ongetwijfeld bovenaan prijken.” (foto: Jonas Vincken) • dwars 40, Herman Van

klachten

Veen stelt zijn

eerste schilderijenserie tentoon in de Boerentoren. “Soms kan ik thuis een boek zitten lezen en plots opstaan om iets met
mijn handen te gaan doen. En dan maak ik dat, en dan zet ik dat neer, en dan ziet iemand dat, en dan neemt die dat blijkbaar mee. Nou, heel leuk.” (foto: Jef Leyssens) • dwars 41, de dienst inschrijvingen: “Erg stresserend en druk, maar steeds
goedgeluimd.” (foto: Samuel De Wilde) • dwars 43, onderwijsminister Frank Vandenbroucke over zijn nieuw financieringsmo-

del: “Ik ben niet tevreden met zomaar de boekhouder te zijn van de instellingen. Ze zijn daar een beetje door ver-

rast geweest.” (foto: Jonas Vincken) • dwars 45, studenten over hun kotleven: “Als ik in het weekend naar huis ga, hoef ik even
niet een goede student,

boodschappenjongen, kok en schoonmaakster tegelijk te zijn.” (foto: Maxie Eckert)
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Liever

Waarom de student geen leraar meer wil zijn

bedrijfswagen
maanden
dan

twee

vakantie

Een jaar studeren, een mens moet er wat

onderwijs terecht komt. Niets aan de hand

de praktijk en beter samenwerken met

zegt. Studenten in professionele bachelors

voor over hebben om leraar te worden. De

dus. Wij zijn daar nog niet zo zeker van.

het onderwijsveld. Bovendien voorziet het

krijgen daarentegen wel de kans om al na

lerarenopleiding volledig combineren met

veredelde bezigheidstherapie?

nieuwe decreet in de begeleiding van be-

120 studiepunten te beginnen met hun

ginnende leerkrachten om de uitstroom te

specifieke lerarenopleiding. Een onlogisch

jaar is té lang voor veel studenten, zo blijkt

Alles moet tegenwoordig sexy zijn. De le-

beperken. Concreet vertaald: de praktijk-

en discriminerend verschil in behandeling”,

uit de inschrijvingscijfers: de K.U.L. krijgt

rarenopleiding is dat nooit echt geweest.

component verzwaart (van 18 SP naar 30)

aldus VVS-voorzitter Gertie De Fraeye.

de meeste klappen met vijf keer minder

De voorbije jaren kwam er heel wat kritiek

en de opleiding neemt een volledig jaar in

studenten dan in 2006. In Gent is het aan-

van studenten op de nu uitdovende AILO

beslag. Waar studenten vroeger de leraren-

tal gehalveerd en aan de UA startten er dit

(Academisch Initiële Lerarenopleiding), die

opleiding ‘erbij namen’ om iets extra achter

jaar 163 leraars-in-spe, een goede honderd

wel eens werd bestempeld als ‘veredelde

de hand te hebben, moeten ze nu wel heel

minder dan twee jaar geleden.

bezigheidstherapie’. Er stonden te veel en

gemotiveerd zijn.

je licentie/master is zoet verleden tijd. Een

De hervormingen in de lerarenopleiding en
het imagoprobleem waarmee het beroep
worstelt, hebben hier een belangrijk aandeel in. Tel daarbij de nakende pensioengolf
van de babyboomgeneratie en een lerarentekort dringt zich op. Problematisch zegt
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“Dramatisch” en “gehalveerd”, dat kopten de kranten eind oktober. Jammer genoeg ging het niet
over de nieuwe look van politicus Geert Lambert, wel over de inschrijvingen voor de lerarenopleiding aan de Vlaamse universiteiten. Populair is de vernieuwde opleiding niet bepaald te noemen.

zinloze portfolio’s en zelfreflecties op het
programma, en te weinig praktijk. Een aan-

“Vraag dát aan de minister”

tal van die knelpunten kwam ook aan het

En is dat niet net de bedoeling? “Uiteraard,”

licht in de beleidsevaluatie van het Departe-

zegt VVS (Vlaamse Vereniging van Studen-

ment Onderwijs, dat alle lerarenopleidingen

ten), “maar deze vernieuwing valt moei-

in Vlaanderen doorlichtte.

lijk te rijmen met de flexibilisering van het

u? Niet in de ogen van Vlaams minister van

Dan maar veranderen en verbeteren: de

Onderwijs Frank Vandenbroucke. Het aan-

nieuwe, Specifieke Lerarenopleiding (SLO),

tal inschrijvingen is volgens hem niet van

die vorig academiejaar van start ging, moet

tel, wel het aantal studenten dat écht in het

onder andere meer aandacht hebben voor

hoger onderwijs. Terwijl studenten steeds
gemakkelijker studies kunnen combineren
en aanpassen aan hun eigen werkritme, is
het absurd dat de overheid de studenten
uit de lerarenopleiding deze flexibiliteit ont-

Welnu, waaróm kan je de lerarenopleiding
niet aanvatten in je derde bachelor? “Vraag
dát aan de minister.” Het antwoord staat
niet in de schema’s die Elke Struyf, voorzitter van de Onderwijscommissie Lerarenopleiding, neerkribbelt om ons de vernieuwingen uit te leggen. De verzwaring van de
opleiding vindt Struyf een goede zaak, over
het niet-combineren is ze genuanceerd:
“Die nieuwe regeling zorgt al bij al wel voor
geleidelijkheid: waar het curriculum van de
lerarenopleiding vroeger versnipperd was
over meerdere studiejaren, zijn theorie en
praktijk nu mooi verweven in één jaar.”

Illustratie: Sebastien Greffe
Tekst: Kirsten Cornelissen & Dennis van den Buijs
deren met credits en wordt vergoed als re-

“

Alles moet tegenwoordig
sexy zijn. De lerarenopleiding
is dat nooit echt geweest.
Alles zwaarder, behalve

”

mijn portefeuille

guliere werknemer. Elke Struyf: “De lio-baan
is echt de toekomst: de lerarenopleiding en
de school die samen instaan voor de opleiding en verdere professionalisering van
de leraar (in spe).” Die optie wordt nog niet
vaak genomen, waarschijnlijk omdat scholen lio’ers intensief moeten begeleiden.
Nu de lerarenopleiding deels zal indalen in
de (toekomstige) tweejarige masters, kunnen studenten tijdens hun twee masterja-

Voor de vernieuwde opleiding moeten stu-

ren het grootste deel van het theoretische

denten viermaal zoveel inschrijvingsgeld

luik en een deel van de praktijk afleggen.

betalen, 540 duiten in plaats van 130. “Ge-

De overige dertig studiepunten kunnen af-

motiveerd ben ik wel, maar dat verhoogde

gestudeerde masters dan behalen via een

inschrijvingsgeld betekent toch een se-

lio-baan. Wie een tweejarige master volgt -

rieuze drempel bovenop de extra kosten

en dat zullen er in de toekomst steeds meer

van een jaar langer studeren”, stelt SLO-

zijn - zal dus kunnen kiezen voor een ‘Optie

studente Rudina. “Ik heb lang getwijfeld

onderwijs’. Maar ook over die indaling is

voor ik aan de opleiding begon.” Ook VVS

niet iedereen het eens: “De lerarenopleiding

heeft heel wat bezwaren tegen de vervier-

heeft uiteindelijk niets te maken met de ei-

voudiging van het studiegeld: “Die staat

gen, vakspecifieke finaliteiten van de mas-

helemaal niet in verhouding tot de beperkte

ter en lijkt enkel te dienen om de verlenging

studieduurverlenging. Bovendien zijn voor

van de masters politiek aanvaardbaar te

Praktijk. Stages. Voorbereiding op de ar-

het realiseren van gelijke onderwijskansen

maken”, stelt Gertie De Fraeye van VVS.

beidsmarkt. Het zijn de slagwoorden van

eens zo talrijk als het zou kunnen zijn. En

Practice what you preach

de gemiddelde hogere opleiding anno

de scholen, hoe gaan zij om met de horde

2008. Mooi in theorie, maar hoe bolwer-

Als een opleiding interessant is, heb je er

stagiairs die hun klassen binnenstromen?

ken het UA-personeel en de scholen die

makkelijker geld voor over. Is de vernieuw-

Beliën: “Soms moet ik één keer bellen of

verzwaarde praktijkcomponent? Vicky Be-

de opleiding wel interessant? “De docen-

mailen, maar het gebeurt ook dat ik zeven

liën, die de stages van de lerarenopleiding

ten doen hun best om ons goed te bege-

à acht scholen moet contacteren om een

coördineert, komt wel eens handen te-

leiden, soms zelfs op het betuttelende af”,

stageplaats te vinden. De scholen vragen

kort, en het aantal studenten is dit jaar niet

om extra ondersteuning. Hoe meer stage-

bij de sociaal zwakkere kinderen, meer leraren die zelf uit een sociaal minder gegoed
milieu komen cruciaal.”
Maar, er is een alternatief: als je het diploma
SLO wil halen maar eigen inkomsten nodig
hebt, is de lio-baan een optie. De ‘leraar in
opleiding’ laat zijn werk in een school vali-

klinkt het onder de studenten. “Hun lessen

kunnen boeiender: wij moeten verschillende leermethoden gebruiken, zij doen dat
niet. Practice what you preach.” “We hebben enorm veel werk, vaak papierwerk en
ook stages, maar zo zijn we misschien wel
voorbereid als we er echt aan beginnen.”
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studenten en -uren een school toelaat, hoe

den beheersen zij hun vakgebied en via het

meer werkmiddelen ze van de overheid

onderwijs willen ze deze passie delen.

krijgt voor mentoruren. De realiteit leert dat
deze steun niet voldoende is.”

Grijze muizen
Wie voor het beroep van leraar kiest, moet
niet rekenen op een vlaag van bewondering bij vrienden en familie. “Vroeger had
een leraar net zoals de dokter, de priester
of de notaris enig aanzien. Nu is dat helemaal anders”, vertelt Evelien, die vorig jaar
afzwaaide met een AILO-diploma. “Ik heb
vaak de indruk dat leerkrachten grijze muizen zijn.”
Mieke Van Hecke, hoofd van het Vlaams
Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs (VVKSO), merkte onlangs betreurend op dat het beroep van leerkracht
stilaan de ‘zorgsector’ is binnengeslopen.
Ouders verwachten steeds meer van het
onderwijs. Hierdoor vervalt het aandeel van
de eigenlijke kennisoverdracht tot een minimale component in vergelijking met andere
opvoedkundige, buitenschoolse en administratieve taken. “Veel leerkrachten klagen
tegenwoordig dat hun tijd door zulke activiteiten wordt opgeslorpt en niet door hun
eigenlijk beroep, lesgeven”, beaamt Hugo
Deckers van de socialistische vakbond
ACOD. Laat het nu net die kennisoverdracht zijn die masters hun waarde in het
onderwijs geeft. Als universitair geschool-
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Bovendien wagen afgestudeerde leerkrachten hun kans vaak eerst in andere
sectoren alvorens zich tot het onderwijs te
wenden. Aanvankelijk was dit ook het plan
bij Evelien. “Ik was te ambitieus om meteen
leerkracht te worden. Ik volgde de opleiding tegen mijn zin. Pas tijdens mijn stage
heb ik ingezien dat het best een tof beroep
kan zijn. De vele vakanties laten je ook toe
om op andere vlakken toch persoonlijke
ambities na te jagen.”

Ook een bedrijfswagen voor
de leraar?

Studenten zijn ambitieus. Voor een mooi
loon springen we in de bres. Uit politieke
hoek, onder andere bij de N-VA, komt stilaan een draagvlak voor loonsverhoging in
het onderwijs. Of dat een structurele oplossing biedt, blijft de vraag. Een andere,
verrassende ‘oplossing’ kwam van Dirk De
Cock van de VlaamsProgressieven: “We
kunnen bezwaarlijk hopen dat een eventuele economische recessie voor gevolg zou
hebben dat meer mensen een job zoeken
binnen het onderwijs, al is een recessie niet
het soort van soelaas waar wij aan denken.”
Werk aan de winkel dus.

handelaar in liefdevolle

Een

Student en dichter Maarten Inghels debuteert met ‘Tumult’

onrust
Tekst: Yannick Dekeukelaere, Foto’s: Laura Meyvis

Vergeten poëten worden in de schijnwerpers geplaatst en jong talent krijgt de kans een eerste dichtbundel uit te brengen. Dat is het opzet van de Sandwich-reeks van de Nederlandse Dichter des Vaderlands en toonaangevend bloemlezer Gerrit Komrij. In deel zeventien is Maarten Inghels, student Taal- en Letterkunde, het jonge talent.

Op 17 november stelde je ‘Tumult’ voor in bibliotheek Per-

Behalve dichter ben je ook lid van schrijverscollectief en

tand. Onderzoek de reden die u dwingt te schrijven;

meke. Hoe is het zo ver kunnen komen?

literair agentschap KRAAI en van het dadaïstisch theater-

ga na of die reden tot in het diepst van uw hart zijn

collectief Wolf.

wortels uitstrekt, beken uzelf of het uw dood zou zijn

Maarten Inghels Dichter is niet iets wat je wordt. Het

als u niet meer zou mogen schrijven. Als het ant-

is een kwestie van doen. Ik schrijf sinds ik kan schrij-

Inghels Die projecten behoren allemaal tot mijn

ven. Op die manier ontwikkel je een eigen stijl en

schrijverschap. KRAAI is ook een soort platform

verzamel je heel wat materiaal. Het moment waarop

voor debuterende schrijvers. Er is niet echt een

ik besliste mij echt met poëzie bezig te houden, was

stijl die ons kenmerkt. Het is de bedoeling om een

De bundel bestaat uit twee delen, telkens ingeleid door een

bij mijn eerste publicatie, in ‘Op Ruwe Planken’ (een

agentschap te zijn waar opdrachten binnenkomen

citaat. Deze zijn respectievelijk “Het is weer wennen aan

Nederlands literair tijdschrift, nvdr.), zo’n jaar gele-

die wij dan verdelen. Daarbij vergeten we zeker niet

mijn eigen leven” van Bram Vermeulen en “Blauw, blauw,

den.

de zakelijke kant van het schrijverschap. Het cliché-

blauw, keer ik terug naar jou” van Thé Lau.

Het gaat snel voor je.

beeld van de literatuur bestaat niet meer. De toekomst ligt bij het internet. Wij werken voor Villanella

woord bevestigend luidt, stem dan uw leven af op
die noodzaak.”

Inghels Nadat ik de dertig gedichten had geselecteerd viel me een tweedeling op: gedichten over

Inghels Ja, dat is zo. Maar Gerrit Komrij had me even

een literatuurwebsite uit en schrijven columns voor

goed niet kunnen opmerken. Ik had mezelf tot mijn

een literatuurtijdschrift. Eigenlijk stimuleren we zo

dertigste gegeven om ‘door te breken’.

elkaar in het schrijven.

Iemand die erg met poëzie bezig is, moet over-

Kan je de tijd en discipline die de literatuur van je verlangt

tuigd zijn van de functie ervan.

gemakkelijk opbrengen?

Inghels Die functie is voor mij emotieoverdracht, in

Inghels Schrijven werkt verslavend voor mij. Maar er

wachtte eerder een kwade jongeling, zeker omwille van

tegenstelling tot kennisoverdracht. Het stadsdich-

zijn wel verschillen in aanpak. Momenteel ben ik aan

de titel ‘Tumult’.

terschap is daar een mooi voorbeeld van op grote

een roman bezig. Dat is iets helemaal anders. Het

schaal. Zelf begin ik volgend jaar met ‘De Eenzame

is langeafstandswerk. Hij zou eind 2009 af moeten

Uitvaart’. Daarbij wordt voor overledenen waarvan

zijn en in 2010 moeten verschijnen. Rilke zei ook in

niemand de uitvaart bezoekt een gedicht geschre-

‘Brieven aan een jonge dichter’: “Voel uzelf aan de

ven en aan het graf voorgelezen.

de wereld en gedichten over de liefde. Deze citaten koos ik omdat ze iets over het deel zeggen en
omdat beide zangers veel onrust in hun poëtische
teksten hebben zitten.
Het valt op dat je erg warme gedichten schrijft. Ik ver-

Inghels Maar ik ben helemaal niet kwaad. Ik geloof
niet in poëzie die choqueert of afschrikt. Mijn onrust is liefdevol. De lezer is welkom. Ik reik hem de
hand.

VANDAAG ZAT IK OP BUS 32
Vandaag zat ik op bus 32 naast Leonard Nolens,
voor één rit Berchem/Wilrijk groeiden de
lederen tassen in onze schoten vast, wij
tweezaam op een vettige zitbank.
Ik zat roerloos vergroeid in de avonddrukte,
snoof geuren op, wilde oorsprong ruiken, talent,
zweeg verstomd en sneed de ooghoek open.
In de bochten naar links schudde
hij zijn lijf op me uit, bij rijden naar rechts
liet ik mijn hoofd haast toevallig
op zijn schouders vleien, zijn pet was
onze hoed. De adem kwam in korte stoten
alsof zijn hart luchtte:
Zie. Mij. Graag.
Daar, waar het naar mens stinkt,
leest niemand de lucht.
Veel te vroeg moest hij eruit:
ik stond recht om de man in pak
door te laten, voor een seconde waren
wij even groot.
Daar gaat hij: rustig, beheerst,
met zijn schommelende tas geplakt
aan de panden van zijn jas.
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Foto’s: Jorick Michiels

De haven botst op de stad.

gen aan de zijmuren art deco marineschil-

de HZS. Nu mogen ze nog even oefenen.

gebruikt om de route te volgen. Ik neem

Er is geen grijze zone. Ik ben

derijen en in het midden een spandoek die

Samen met de kapitein begeven ze zich

mij voor nog eens Zeeslag te spelen. De

me twee dingen leert: men zoekt wereld-

naar de navigatiesimulator.

indrukwekkendste brug heet Polaris. In

nog maar tien minuten aan
het fietsen wanneer ik tussen

ficieren en in de hedendaagse scheepvaart

sluizen en dokken een schip

worden doorgaans korte reizen gemaakt.

van bruingele bakstenen zie
liggen: de Hogere Zeevaartschool (HZS). Elke maand loop
ik mee met een bijzondere
opleiding. Vandaag word ik
koopvaardijofficier.
Aan boord
In de hal van het interbellumgebouw han-
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wijd nog twintigduizend koopvaardijof-

deze kamer is een echte brug nagebouwd,

De brug

inclusief zicht op zee. De aspirant-officieren
varen over het Australische Prince of

Een korte reis duurt drie à vier maanden.

Kapitein Dequick brieft de aspirant-officie-

Wales kanaal. Deze keer geen technologie:

Op de tweede verdieping wacht een klas

ren, daarna zegt hij: “Start de brug maar

met kompas, kaart, potlood en pijltoestel

van de master Nautische Wetenschap-

op.” Op brug Attair manoeuvreren drie

moeten ze zich oriënteren. Aan bakboord

pen het begin van de les af. Behalve

studenten om de beurt hun schip zijde-

dobbert een boei en in de verte ligt een

Nautische Wetenschappen kan je hier ook

lings. De oefening heeft iets weg van een

eiland met een vuurtoren. Zit de wind mee,

Scheepswerktuigkunde studeren. De ene

computerspel. Eén waarvoor je gestudeerd

dan vindt dit schip zijn haven.

wordt misschien kapitein, de andere hoofd

moet hebben. In de aangrenzende kamer,

werktuigkunde. Iedereen draagt een uni-

Bellatrix genaamd, moet een drenkeling

Het schip dat de HZS is, bevindt zich in

form. Het verschil tussen op school en aan

worden opgevist. De bemanning maakt

de Scheldebocht. Vroeger heette deze

boord lijkt miniem. Uit de gesprekken die

zich geen illusies: “Die man vinden, dat

plek Oosterweel. Aan bakboord verschijnt

de laatstejaarsstudenten voeren, blijkt dat

zal niet gebeuren.” Het zoekpatroon dat

Antwerpen onder een grijze lucht. Ik wil

het spandoek niet overdrijft: er is inderdaad

hun logge schip maakt is belangrijker. Op

‘Land in zicht!’ roepen. Binnenkort zal dit

een grote vraag naar afgestudeerden van

brug Capella wordt de elektronische kaart

landschap opengescheurd worden door

een brug die de Antwerpse ring moet

vlak zweeft.

sluiten. Nog een geluk dat het gebouw een

Omdat België maar één zeevaarthoge-

naar elkaar gezonden,” zegt hij, “behalve in

school heeft, wisselen twee soorten klas-

zone A4 aan de Noord- en Zuidpool, daar

sen elkaar af: Nederlandstalige en Frans-

is geen satelliet. Daar werkt enkel de telex

beschermd monument is.

De ontdekkingsreiziger

talige. Een vierde van alle studenten op de

nog.” De Franstalige leerkracht spreekt Ne-

Naast het schoolgebouw bevindt zich de

In een gang op het gelijkvloers hangen

HZS komt uit het buitenland. De zeevaart

derlands voor deze klas, maar op het bord

grasmat van The Belgian Mariners, de rug-

dezelfde oranje bootjes aan een schaalmo-

is sowieso een internationaal milieu. De les

schrijft hij de opdracht “you are in position l

byploeg van de HZS. Rugby past wel in de

del van de Vasco Da Gama, in het echt een

Global Maritime Distress Safety System

40° 16N g035° 36W; you are sinking.”

mannelijke en gedisciplineerde maritieme

baggeraar van het Belgische bedrijf Jan

leert aan hoe de verschillende schepen

wereld. Zeelui zijn echter niet uitsluitend

De Nul en de grootste ter wereld. Gregory

en nationaliteiten op zee over de radio

Onder het bewind van Napoleon werd het

mannen met baarden. Sinds het acade-

heeft stage gelopen bij Jan De Nul. Van

communiceren. Ook hier is Engels de

maritiem onderwijs in Antwerpen grondig

miejaar 1980-1981 zijn meisjes toegelaten

een klas van twintig man mocht de helft

lingua franca. Via strakke codeprocedures

geherstructureerd. De Antwerpse haven en

op de school. Nu maken ze zo’n vijftien

naar de Verenigde Arabische Emiraten.

worden boodschappen heen en weer ge-

de Schelde waren voor hem een pistool,

procent van het studentenbestand uit.

De andere helft liep stage in Antwerpen.

zonden. Wie voor de boeg zes containers

gericht op het hart van Engeland. Daar

Voorbij het rugbyveld ligt een vijver waarin

Gregory kreeg in Abu Dhabi de smaak te

op drift ziet, doet: call edit; all ships; safety.

hoorde een gepaste maritieme opleiding

ik in de zomervakantie eens op eigen risico

pakken en wil zich graag toeleggen op het

De aanpalende simulatiekamer ontvangt

bij. Vandaag geeft de HZS nog steeds het

heb gezwommen. De aspirant-officieren

baggeren. De Belgische bedrijven Jan De

de waarschuwing. De leerkracht neemt

startschot van een avontuurlijke loopbaan,

oefenen hier de snelle evacuatie met een

Nul en Deme zijn wereldleiders in de sector.

zijn gsm om mij het systeem duidelijk te

eentje die mikt op de hele wereld.

oranje vrije valreddingsboot, die momen-

Ze halen opdrachten binnen in onder an-

maken. Het werkt een beetje zoals een

teel enkele meters boven het wateropper-

dere Angola, Mexico, Rusland en Qatar.

sms. “De berichten worden via satelliet
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eerst

gelijk

Eigen

Folker Debusscher

Beoordeel je prof
Het studenteninitiatief Studiant zal binnenkort een site lanceren waarop Vlaamse studenten
hun professoren na een korte registratie anoniem kunnen beoordelen, in navolging van het Nederlandse beoordeeljeleraar.nl. Zal dit de kwaliteit van het lesgeven verbeteren? Of wordt dit
een café zonder bier, waar je enkel dronken wordt op geklaag en eigenwaan? dwars weet het
ook niet, en vroeg het daarom aan anderen.

Contra

Pro
Toekomst of schandpaal?

Voor studenten van het hoger onderwijs bestaat er reeds een beoordelingssysteem, maar dit wordt
gestuurd en gecontroleerd vanuit
de school zelf. Hogeschool- en universiteitsstudenten zijn tevens de
belangrijkste doelgroep van Studiant, waardoor we ook een snellere
en efficiëntere communicatie met
hen kunnen voeren. Studenten hebben ook het besef dat de grappigste
of tofste prof niet per se de beste is.
En niets weerhoudt een ex-student
ervan om een prof te bejubelen
omwille van een fascinatie of grote
kennis die hij heeft opgedaan door
deze lesgever. De studenten kunnen
anoniem hun mening geven, anders
krijg je alleen strooplikkers die dit
als een makkelijke weg bekijken om
een extraatje te krijgen. We zijn er
ons van bewust dat informatie op
het internet strikt moet worden opgevolgd. Scheldpartijen zullen dan
ook hard worden aangepakt. We
willen een positieve site zijn, naar
alle partijen.
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Doordat we onafhankelijk van enige
onderwijsinstelling opereren kan

Zou overbodig moeten zijn

een student een eigen mening uiten
zonder rekening te moeten houden
met de standaard machtsverhouding en bijbehorende vergelding.
Deze machtsverhouding zorgt er in
eerste instantie voor dat een gesprek
tussen beide partijen, hoe open ook,
nooit hetzelfde resultaat zal bekomen als een anoniem alternatief. De
enige beoordeling die lesgevers tot
hiertoe kregen, kwam van andere
lesgevers of van de mensen die hen
hebben aangesteld. Als een student
met een probleem zit, kan hij dit
niet altijd aankaarten of valt het in
dovemansoren. Ook zal hierdoor
duidelijker worden of de aangekaarte problemen slechts één enkel
geval betreffen of dat ze betrekking
hebben op een groter deel van de
studenten.

Docentenevaluaties zijn een ernstige
zaak en worden best op een professionele manier uitgevoerd. Het is
niet evident dat daar op een internetforum zoals ‘beoordeeljeprof’ voldoende garanties voor zijn. Aan de
UA bestaat er reeds een uitgebreid
systeem van docentenevaluaties.
Deze zijn in de eerste plaats gebaseerd op studentenenquêtes die de
Cel voor Innovatie en Kwaliteitszorg
in het Onderwijs (CIKO) afneemt en
statistisch verwerkt. In de vragenlijst
worden een aantal dimensies geëvalueerd, onder andere duidelijkheid
van de doelstellingen, relevantie van
de leerinhouden, doceerstijl, studiemateriaal, hulp van de docent bij het
leerproces, en tussentijdse evaluatie.
Daarnaast kunnen de studenten ook
open opmerkingen formuleren.

Trouwens, een restaurant of discotheek krijgt ook recensies op het
internet en dit zonder controle of
sturing.

De resultaten van deze docentenevaluaties worden vrij confidentieel behandeld. Ze zijn bekend bij de CIKO,
de decaan, de voorzitter van de Onderwijscommissie, en maken deel uit
van het personeelsdossier van de betrokkenen bij evaluaties en bevorderingen. Ondanks het feit dat de resul-

Philip Claes is hoofd Marketing bij
Studiant

taten niet publiek bekend zijn, wordt
er wel degelijk mee rekening gehouden, ook door de docenten zelf.
Eén van de problemen waarmee de
CIKO’s geconfronteerd worden is
de lage respons bij de studenten op
de enquêtes, omdat ze zich “overbevraagd” voelen. De vraag stelt zich
dus of er wel nood is aan een nieuw
evaluatie-instrument op het internet. De studenten geven als één van
de redenen voor de lage respons aan
dat zij toch nooit wat horen over de
resultaten. Dat zou bij een internetforum helemaal anders zijn. Het
gebrek aan terugkoppeling over de
officiële docentenevaluaties is allicht een voedingsbodem voor het
ontstaan van dergelijke nieuwe fenomenen. De Onderwijscommissies
dienen zich te beraden over een betere feedback naar de studenten toe,
zodat dit ‘beoordeeljeprof’-initiatief
grotendeels overbodig wordt.
Prof. Dr. Luc Pieters is vice-decaan
en CIKO-coördinator voor de Faculteit Farmaceutische, Biomedische en
Diergeneeskundige Wetenschappen.

Iedereen
Zijn bloggers journalisten, of hooguit mee met hun tijd? Sinds enkele jaren is het fenomeen burgerjournalistiek aan een nieuwe opmars bezig. Vooral de participatieve journalistiek, die hiervan een
uiting is, is populairder dan ooit met initiatieven als Digg.com, StampMedia en cafebabel.com. De
moderne mens heeft over alles zijn zegje, maar wat is de kwaliteit hiervan? “Burgerjournalistiek is de
mening van boerenpummels”, dixit een redactielid van dwars, kennelijk vergetend dat ook dit studentenblad eigenlijk tot die categorie behoort. Tijd om in eigen en andermans ‘burgerlijke’ boezem
te kijken, dus. Professor Jos Huypens, oud-redacteur van de Gazet van Antwerpen, keek mee.
“Met de opkomst van de moderne tech-

voor anderen’. In dat geval is bloggen in-

bepaalde deontologie. Ik denk dat burger-

nologie is het nog nooit zo gemakkelijk

derdaad journalistiek. Iemand die daaren-

journalisten minder plichten hebben dan

geweest om te publiceren”, aldus profes-

tegen een dagboek schrijft voor zichzelf

gewone journalisten. Dat dit potentieel

sor Huypens. “Je kan je dan ook afvragen

kan je geen journalist noemen. De notie

problematisch is, spreekt voor zich. De

of de huidige opleving van de burgerjour-

publiciteit in de betekenis van openbaar-

burgerjournalist is uiteraard ook gebon-

nalistiek niet méér is dan een opflakke-

heid moet aanwezig zijn.

den aan de wetten tot bescherming van

ring. Mogelijk gaat het om een duurzame
evolutie.”

Als de blog van de burgerjournalist evenzeer

De

Iedereen die met de computer kan werken,

journalist, hebben zij dan ook gelijke rech-

nalisten

kan participeren. Maar kan je burgerjourna-

ten?

journalisten? Zijn bloggers, bijvoorbeeld, journalisten?

Huypens Wettelijk gezien is er geen enkel
verschil. Zelfs de wet op het bronnengeheim geldt voor iedereen die zich met

Huypens Journalistiek wordt vaak be-

journalistiek bezighoudt. Professionele

schouwd als een vorm van ‘zich uiten

journalisten zijn onderworpen aan een

Tekst: Tom Vingerhoets
Foto’s: Rudina Coraj & Laura Meyvis (p.29)

de privacy en het recht van antwoord.

journalistiek is als het werk van de beroeps-

listen eigenlijk wel beschouwen als echte

?

selecte club van burgerjour-

Welk soort mensen waant zich het liefst burgerjournalist?
Huypens Daar hebben we eigenlijk nog
geen studies over. Ik vermoed vooral
jonge mensen en mensen met een be-

Jos Huypens:
iemand die een dagboek

schrijft voor zichzelf kan je

geen journalist noemen
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StampMedia // een jongerenpersagentschap StampMedia is het eerste jon-

Michaël Vanderleyden

voor zijn eigen politieke belangen. Com-

kleine groep zich als expert of vertegen-

mercieel machtige mediabedrijven zijn

gerenpersagentschap in Vlaanderen en biedt

woordiger van alle burgers manifesteert,

langs de andere kant ook een garantie

foto’s, tekst, video en audio die zelf door de

waardoor een kleine kern zo een debat

voor onafhankelijkheid. De kans dat een

gaat domineren.

commercieel sterk mediabedrijf onderuit

jongeren worden gemaakt. Dezelfde onderwerpen als in de klassieke media worden

gaat omdat het één adverteerder tegen

behandeld, maar door jongeren zelf aan het

Wat ook gebeurt is dat mensen dit soort

woord te laten probeert StampMedia de be-

journalistiek gaan gebruiken voor hun

richtgeving over jongeren te corrigeren.

persoonlijke dada’s. Er is op dit ogenblik

Maar misschien zorgt de burgerjournalistiek

Michaël Vanderleyden is sinds dit jaar foto-

wereldwijd een trend waarbij bepaalde

wel voor een inhoudelijk tegengewicht? De

graaf voor StampMedia. “In het begin van dit

groepen in de samenleving media gaan

mainstream media zijn, in hun koortsachtige

jaar werd er een oproep gedaan en werden

gebruiken als wapen. Deze vorm van par-

drang naar meer lezers, de propagandisten

ticipatieve journalistiek is media-activis-

van het eenheidsdenken. Ze berichten immers

foto’s voor verschillende artikels. Daarnaast

me, waarbij individuen of groepen media

alleen over wat de grootste groep lezers wil

monteer ik ook af en toe wat videomateri-

mobiliseren voor hun eigen belangen.

lezen. Mee eens?

Het

Huypens Twintig jaar geleden zou ik je ge-

er workshops georganiseerd. Daar ben ik dan
naartoe gegaan. Momenteel trek ik vooral

aal.”
Wat hem aansprak is dat hij zich niet ver-

paald maatschappelijk engagement en

plicht hoeft te voelen om nieuws te maken.

intellect. Bepaalde mensen menen dat ze

“Je werkt op je eigen tempo en via de work-

belangrijke dingen te zeggen hebben en

shops en masterclasses kan je veel bijleren.

dat er over bepaalde zaken moet gepraat

Als je artikel, foto of video dan nog eens ge-

worden.

publiceerd wordt is het helemaal leuk. Het is
natuurlijk ook tof dat we de jongeren zelf een

De term ‘burgerjournalistiek’ geeft nochtans

stem kunnen geven.”

de indruk dat heel de bevolking aan het woord

“Via Stampmedia krijg je ook de kans om

is, terwijl slechts een deel zijn mening ver-

heel wat leuke dingen te doen”, zegt Van-

kondigt.

derleyden. “Een persconferentie volgen in
de panoramazaal boven in de Boerentoren of
op het dak staan van het toekomstige MAS

Huypens Het is een soort journalistiek
voor een bepaalde elite. Dit heeft onder

(Museum aan de Stroom). Backstage kunnen

andere te maken met het feit dat niet alle

gaan op sommige zomerfestivals is natuurlijk

groepen in dezelfde mate gebruik maken

ook heel fijn.”

van digitale media en dus niet dezelfde
participatiemogelijkheden hebben. Het
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klopt dat er een risico bestaat dat een

winstbejag van de mainstream

media

Het wordt de mainstream media wel eens ver-

de haren strijkt is immers veel kleiner.

lijk hebben moeten geven. Vandaag stel

weten dat ze in een lastige positie verkeren

cafebabel.com // een Europees burgermagazine cafebabel.com, opgericht

om echt onafhankelijk te berichten. Ze zijn

in 2001 door twee Erasmusstudenten, is het

immers ondergebracht in grote commerciële

eerste Europese actualiteitsmedium. Door

mediabedrijven. Is de burgerjournalistiek hier

vanuit een Europees perspectief politiek, cul-

het gepaste antwoord op?

tureel en sociaal nieuws te brengen hopen
de oprichters een soort Europese publieke

Huypens Als je op wereldvlak kijkt, denk

opinie te doen opleven. cafebabel.com biedt

ik dat het gevaar voor excessen bij de

daarom een platform aan de zogenaamde

mainstream media ongetwijfeld bestaat.

‘euro-generatie’, waar het tegelijkertijd een

Bij ons loopt het echter nog niet zo’n
vaart. We hebben natuurlijk machtige

stem voor wilt zijn. De community speelt
hierbij een zeer belangrijke rol, door zowel
berichten te schrijven als deze te vertalen in

mediabedrijven, maar we kennen voorlo-

zeven verschillende talen. Een team van pro-

pig geen uitgever die zijn mediapark inzet

fessionele journalisten redigeert daarna alle
artikels.

je echter vast dat het marketingdenken
meer is doorgedrongen in de media. Het
Laatste Nieuws bedient niet hetzelfde
publiek als de Standaard. Media zoeken
nu naar een eigen segment in de samenleving en bekijken hoe ze dat het beste
kunnen bedienen.
Meer nog: de consumenten van mainstream media hebben ook een aantal ga-

Digg.com // nieuws volgens de collectieve intelligentie Digg is een soort
nieuwswebsite waarop iedereen links naar
websites, blogs, video’s, foto’s en podcasts
kan delen met anderen. De artikels met het
meeste aantal stemmen - oftewel Diggs verschijnen op de homepage. Het collectief
bepaalt dus wat op de voorpagina komt.
Volgens de collectieve-intelligentietheorie
van Surowiecky zou dit de beste krant opleveren.

verschijnt, is ook een vorm van burgerjournalistiek. Volgens de regels van de collectieve
intelligentie zou dit de beste krant moeten opleveren. Bent u een believer?
Huypens Het hangt ervan af wat je als kwaliteit beschouwt. Volgens de ISO-normen
(internationaal erkende normen voor het
opzetten van kwaliteitssystemen, nvdr.) is
een product kwalitatief hoogstaand wan-

ranties. Ze kunnen er van uitgaan dat er

oneler worden, denk ik dat het inderdaad

neer dat product maximaal is afgestemd

een onderscheid wordt gemaakt tussen

de democratie ten goede zou komen.

op de gebruiker. Dan zou bij ons Het Laat-

feiten en commentaar en dat feiten ge-

Moet deze vorm van journalistiek dan aange-

ste Nieuws de meest kwalitatieve krant

dubbelcheckt worden. Bij de participatieve journalistiek is deze garantie er niet:
feiten en commentaar lopen vaak door
elkaar. Op zich is daar niets mis mee,
maar je moet je er als gebruiker wel heel
goed van bewust zijn.

De

utopist kraait te vroeg

Volgens mediasocioloog Nico Carpentier (VUB)
verstevigen burgermedia het democratische
weefsel: ze berichten over zaken die de gewo-

zijn. Het systeem achter Digg.com volgt

Er is op dit ogenblik
wereldwijd een trend
waarbij bepaalde groepen

in de samenleving
media gaan gebruiken

als wapen

dezelfde redenering. Ik denk dat kwaliteit
op verschillende niveaus moet bekeken
worden: het aantal gepubliceerde rechtzettingen, het aantal veroordelingen door
de raad van journalistiek, het aantal aangenomen journalisten, de opleiding van
de journalisten…
De mainstream media hoeven voorlopig dus

moedigd worden?

nog niet voor hun einde te vrezen.

ne media over het hoofd zien en doorbreken

Huypens Er mag zeker meer aandacht

Huypens Beide vormen kunnen naast el-

hun monopolie. Dat klinkt mooi. Is burgerjour-

gaan naar burgermedia, al moeten er

kaar bestaan: het is ‘en-en’, niet ‘of-of’.

nalistiek de redding van onze democratie?

hiervoor geen subsidies worden voor-

Er zal steeds nood blijven aan klassieke

zien, omdat op die manier heel kunstma-

media omdat mensen willen dat een pro-

tige dingen gecreëerd zullen worden.

fessioneel iemand voor hen het nieuws

kinderschoenen om al echt een tegenge-

Digg.com, een nieuwswebsite waarbij de stem

selecteert, duidt en rangschikt. Ik denk

wicht te bieden. Als deze media professi-

van de lezers bepaalt wat op de homepage

trouwens dat de traditionele media uitein-

Huypens Burgerjournalistiek is een goed
initiatief, maar staat nog te zeer in zijn

Je ziet nu al dat sommige media digitale
platformen creëren waar mensen nieuws
kunnen melden of foto’s en filmpjes kunnen uploaden.

delijk de burgermedia zullen opslokken.
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Wevan de maand
Dominiek Sandra In ons onderzoek vroe-

dere moeilijke woorden zoals ‘parallel-

bij ‘ik word’, en bij een werkwoord als

we ons niet allemaal een beetje

gen we ons af of een dt-fout te maken

klein als iemand ons wijst op een dt-

logram’ en ‘onmiddellijk’. Zo kregen ze

‘verantwoorden’ zagen we de meeste

zou kunnen hebben met de frequentie

de indruk dat ze eigenlijk getest werden

fouten bij ‘hij verantwoordt’. Wat je ziet

fout?

Een

dt-fout maken is not done.

van de vorm. Een woord dat vaak voor-

op die moeilijke woorden, en niet op

is dat de meest frequente vorm van het

Toch

gaat er haast geen week voor-

komt, lees je sneller en spreek je sneller

de werkwoordsvormen. Het tempo lag

werkwoord opgeslagen zit in je geheu-

bij zonder dat er eentje in de kranten

uit. Je maakt er ook minder fouten tegen.

tamelijk hoog, zodat de leerlingen niet

gen en zich bij het spellen als het ware

sluipt, en ook professoren en taalspe-

De frequentie zou een rol kunnen spelen

meer de kans kregen om te herlezen. Zo

opdringt.

cialisten bezondigen zich aan dt-fouten.

als je een woordvorm moet opschrijven.

waren we zeker dat het om goede spel-

We namen twee groepen werkwoorden:

lers ging en niet om goede nalezers.

Hoe verklaarden jullie dat?

Maar waarom blijven we ze toch
schrijven? Professor Dominiek Sandra,
hoofd van het departement Psycholinguïstiek, is gebeten door dit onderwerp

werkwoorden die veel vaker met een dt

Het resultaat liet veel fouten zien, vermoeden we dan.

soorten van geheugensystemen bij het

en kwam al geregeld in de media voor

derde middelbare graad. Dat dictee be-

Voelen

Je

bent dus niet dom als je een dt-fout

maakt.

zijn veelbesproken dt-onderzoek.

Tekst: Kris Dekker & Sarah Schrauwen
Foto’s: Jorick Michiels
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Vindt de
dt-fout!

voorkomen zoals ‘wordt’ en werkwoorden die veel vaker met een d voorkomen
zoals ‘verantwoord’. Vervolgens namen
we een dictee af van leerlingen in de
vatte veel werkwoorden, maar ook an-

Sandra Onze verklaring was dat er twee
spellen betrokken zijn: het werkgeheu-

Sandra Wel, het resultaat was een mooie

gen en het langetermijngeheugen. Het

grafiek: de meeste fouten werden ge-

werkgeheugen moet de spellingregels

maakt op de werkwoordsvorm die het

oproepen. Maar als het onvoldoende

minst voorkwam. Bij een werkwoord als

tijd heeft, bijvoorbeeld omdat het on-

‘worden’ zagen we de meeste fouten

derwerp en het werkwoord te ver uit

elkaar liggen, zorgt het langetermijnge-

worden. Daardoor worden ze attent ge-

gebruik, heb je de mensen die een tekst

een evidentie is, meestal helemaal niet

heugen voor een soort pop-up van de

maakt op de valkuilen waarin ze kunnen

typen en zonder nalezen versturen. En

klopt met de realiteit. Voor mij is weten-

frequentste schrijfwijze. Het werkt dus

lopen. Het onderzoek is destijds in de

dan heb je de categorie mensen die na-

schap in die zin een vorm van esthetiek.

als een stoorzender die opgeslagen

media gekomen met de zeer smalende

lezen en die de regels toepassen. Beide

Volgens mij is de achterliggende reden

woordjes volgens hun frequentie naar

mededeling: “Professor aan de Univer-

schrijverstypes zullen dt-fouten maken,

dat men dt-fouten erg vindt, het feit dat

voren schuift.

siteit Antwerpen vindt dat dt-fouten niet

maar alleen die van het tweede type zul-

er geen uitzonderingen zijn op de ver-

erg zijn”, of daar kwam het alleszins op

len ze opmerken omdat ze bij het nale-

voegingsregel (stam+t, nvdr.). Het zijn

neer. Maar dat was de boodschap niet.

zen niet meer letten op ‘wat schrijf ik’,

waterdichte, simpele regels. Maar dat

De boodschap was eigenlijk: het men-

maar op ‘hoe schrijf ik het’.

is buiten de werking van ons geheugen

selijke brein werkt zodanig dat dt-fouten

Als dt-fouten onvermijdelijk zijn, waarom zijn ze dan toch zo’n taboe?

gerekend!

Wat het laat zien is dat het brein niet
volgens een regelsysteem werkt, maar
wel, om het met een geleerd woord te
zeggen, probabilistisch te werk gaat,
dus volgens waarschijnlijkheden, zelfs

onvermijdelijk zijn. En dat je er iets aan

bij simpele regeltjes. Dat is op zich natuurlijk geen Nobelprijsnieuws, maar het
laat zien dat de menselijke geest of het
menselijke brein helemaal anders werkt
dan we geneigd zijn te denken. En ook
hoe onderwijzers geneigd zijn hierover
te denken. Een groot deel van het taal-

Het menselijke brein werkt
zodanig dat dt-fouten
onvermijdelijk zijn.

onderwijs is gebaseerd op het leren van
grammaticaal

geïnspireerde

schrijfgedrag leidt is een illusie.

Onze leerkrachten op de middelbare
school hadden het dus niet bij het rechte
eind met hun rode streep door het dictee, of tot vijf punten minder geven bij
een dt-fout?
Sandra Ik denk dat dat wel kan helpen.
Persoonlijk zou ik geen vijf punten aftrekken. (lacht) Maar het ‘bestraffen’
van die fouten zorgt er wel voor dat
ze er voortdurend mee geconfronteerd

Sandra De Nederlandse Taalunie installeert een spellingcommissie met evenveel Nederlanders als Vlamingen en krijgt
instructies van de ministers van Cultuur
in Vlaanderen en Nederland over wat er

spelling-

regels, maar hopen dat dat tot feilloos

Nu u het over die regels hebt: u zat in de
spelllingcommissie in 2005. Zijn er hevige discussies gevoerd over de werkwoordvervoeging?

wel en niet veranderd mag worden. Eén
moet doen om ze te minimaliseren.

Waarom blijven sommigen er toch minder goed in dan anderen?

Sandra Ik denk dat mensen redeneren

van de instructies voor de spellingwijzi-

dat wanneer iets beregelbaar is, en zeker

ging van 1995 en zeker 2005 was: raak

simpel beregelbaar en haarscherp afge-

niet aan de werkwoorden. Voor ik in de

bakend, zoals de regels voor de werk-

commissie zat, dacht ik dat spelling nog

Sandra Daar kan ik geen onderbouwd

woorden, dat het niet kan dat het niet

vrij gemakkelijk moest zijn, waar erg toe-

wetenschappelijk antwoord op geven, in

leerbaar en toepasbaar is. Dan denkt

gankelijke regels voor opgesteld konden

die zin dat het niet experimenteel onder-

men: “Kunnen ze dat nu nog niet?” En

worden, maar ook dat blijkt een illusie

zocht is. Maar ik denk dat je twee soor-

dat terwijl ze bijvoorbeeld wel moeilijke

als je één keer alle mogelijke woordvor-

ten mensen hebt. Er zijn personen die in

lineaire vergelijkingen in de wiskunde

men in het Nederlands geïnventariseerd

de meeste dingen die ze doen roekeloos

kunnen oplossen. Dat is ook het mooie

ziet.

zijn en je hebt er die zeer voorzichtig zijn.

aan wetenschappelijk onderzoek: tot het

Als je dat model zou toepassen op taal-

inzicht komen dat iets dat voor je intuïtie
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Curriculum

interruptum
Kan je kinderen combineren met een studie aan de UA?

Een spermatozoïde die de wand van een eicel
doorbreekt, het is en blijft een gebeurtenis die
een leven grondig verandert. Steeds meer studenten settelen zich tijdens hun studie en stichten een eigen gezin. Met een bolle buik door de
blok geraken is echter geen evidentie, om nog
maar te zwijgen over de periode na die negen
maanden. Alain Verschoren profileert zichzelf als
‘vrouwvriendelijke’ rector, maar maakt de universiteit de combinatie studie en zorg werkelijk
haalbaar, of is studeren in Antwerpen voor jonge
mama’s een zware bevalling?
Ans Geerts

Tekst: Ariadne Van Den Broeck
Foto’s: Maxie Eckert

“Met zo’n dikke buik heb je meteen het na-

derschap en studie op elkaar af te stem-

Klus geklaard, diploma binnen handbe-

keuze is voor iedereen anders, maar dat ze

kijken in de aula”, lacht Els (26), studente

men. Een apart statuut bestaat niet; er is

reik? Niet voor iedereen. Sommige stu-

niet gemakkelijk is, staat vast.”

Farmacie en al acht maanden in blijde ver-

dus geen algemene regeling. Alles gebeurt

dentes zien het niet zitten om dagelijks

wachting. “Gelukkig brengen de meeste

op jouw vraag en op jouw maat, net zoals

pampers en papfles te combineren met

professoren wel begrip op voor mijn situ-

de UA ook andere studenten met een bij-

een studie. Ans Geerts beviel in oktober

Een probleem waar je als studerende

atie. Vooral de vrouwelijke dan”, voegt ze

zondere persoonlijke situatie opvangt.

op haar negentiende van een zoontje en

moeder vaak mee kampt, is kinderop-

besloot daardoor haar studie Sociologie

vang. De UA voorziet een noodopvang in

stop te zetten. “Een kindje doet je naden-

het UZA. “Maar veel heb je daar niet aan!”

ken over alles. Mij deed het me beseffen

zegt Els. “In ‘De Speelvogel’ krijgt perso-

dat ik Elías meer kan geven door meteen

neel immers voorrang. Ze zeiden me zelfs

te gaan werken. En daar heb ik geen spijt

dat de opvang enkel gebruikt mag worden

van gekregen. Het is een cliché, maar kin-

door studenten in echte noodgevallen,

deren kosten geld. Mijn studie zou nog en-

bijvoorbeeld als je even naar de dokter

kele jaren geduurd hebben en het is juist

moet. Daar kan je als studerende moeder

die periode waarin het zo cruciaal is om

niet veel mee aanvangen. Bovendien is de

je baby de beste zorgen te bieden. Zo’n

opvang niet handig als je studeert op de

er met een knipoog aan toe. De studente
koos voor een zelfstandige aanpak en stippelde eigenhandig haar studieprogramma
uit. “Het is een beetje schipperen van de
ene docent naar de andere, maar achteraf
gezien ben ik niet op onverwachte problemen gestuit. Het was me niet echt duidelijk waar ik terecht kon met mijn situatie,
dus besloot ik maar om zelf een haalbaar
schema op te stellen, dat gelukkig werd
goedgekeurd.”

De UA als moederkloek
Als je zwanger bent, kan je er inderdaad
voor kiezen om het heft in eigen handen
te nemen. Niemand anders dan jijzelf weet
beter welk studieverloop naadloos kan
aansluiten op jouw nieuwe leven. Maar omdat een toekomstige mama intussen ook
moet denken aan een originele naam voor
haar spruit en een kleurtje voor de babykamer, kan ze bij de zorg voor haar studie
rekenen op hulp van de universiteit. Bij de
dienst voor Studieadvies en Studentenbegeleiding staat een team van begeleiders
paraat om discreet uit te zoeken welke oplossingen er zijn om je zwangerschap/ou-

Toch blijven enkele hindernissen onvermijdelijk. Ook Els kon er niet aan ontsnappen:
“Een laboratorium is voor zwangere studentes verboden terrein, zodat ik moest
overleggen met de professor om mijn
practica te verplaatsen. Niet zo aangenaam als je bedenkt dat ik daardoor heel
wat studiepunten opnieuw moet inhalen.
Gelukkig was dat zowat het enige struikelblok dat ik ben tegengekomen.”

Welkom baby, vaarwel studie?

SOS kinderopvang

Els De Smedt

Negen maanden duren best lang als je
bedenkt dat het studietraject van een toekomstige mama wel eens flink kan botsen
met het verloop van de zwangerschap. Zo
is bevallen in de examenperiode niet meteen een mooi vooruitzicht. In plaats van de
prof uit te nodigen aan je kraambed, kan
je beroep doen op een ombudspersoon
die mee een nieuw examenrooster opstelt. Ook deeltijds studeren is een optie.
En omdat een postnatale depressie niet
bepaald bevorderlijk is voor je resultaten,
staan er psychologen klaar om te helpen.
Voor problemen met het spaarpotje, wend
je je best tot de Sociale Dienst.
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“Een kindje doet je nadenken over alles. Mij deed het me beseffen dat ik Elías
meer kan geven door meteen te gaan werken.”
Het pleit voor een betere bescherming van

campagne op poten om de Nederlandse

jongeren met gezinsverantwoordelijkhe-

politici in het gareel te krijgen. Slogans als

den en wil de kloof tussen studie en zorg

“Kinderen zijn de toekomst, als hun moe-

dichten. Lidstaten krijgen de opdracht om

ders er ook één krijgen” richten een klare

opleidingen soepeler te organiseren. Een

boodschap naar de verantwoordelijken in

groter aanbod van afstandsonderwijs en

het onderwijslandschap.

meer mogelijkheden om deeltijds te studeren zijn aangewezen. Ook het inschrijvingsgeld moet, volgens het Europees
Parlement, aangepast worden aan de financiële situatie van jonge ouders.

Ans Geerts

Stadscampus.”
Een schril contrast met de Katholieke Hogeschool Mechelen, waar studenten hun
bengeltjes kunnen toevertrouwen aan een
gloednieuwe kinderopvang op de campus
zelf. Ook de Universiteit Gent heeft op dit
vlak een flinke voorsprong. Ze beschikt
al jaren over twee door Kind en Gezin
erkende kindercrèches waar studenten
voorrang krijgen, samen goed voor 114
opvangplaatsen. Daarnaast zijn er ook
twee minicrèches die samenwerken met
een private partner. Binnenkort zullen nog
eens 35 ukjes terecht kunnen bij onthaalouders en bovendien is er een nieuwe ge-
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subsidieerde crèche op komst. De K.U.
Leuven laat zich ook niet onopgemerkt
als het gaat om een stevig vangnet voor
studerende moeders: ze zorgde voor twee
universitaire kinderdagverblijven. De opvang staat open voor iedereen, maar het

niet in België plaatsvinden. “Ervaringen en
informatie delen lijkt me een ideale ma-

verschillende onderwijsinstellingen bieden

nier om een juist beeld te scheppen van

om studie en gezin met elkaar te verzoe-

je toekomst als studerende moeder. Als ik

nen. De blik over de haag werpen, de Eu-

naar zo’n workshop had kunnen gaan om

ropese lidstaten weten wat hun te doen

andere verhalen te horen en te ontdekken

staat. Of die uitwisseling van praktijken

dat de combinatie studie en moederschap

ook zál gebeuren, is een ander paar mou-

realistischer is dan ik dacht, dan was ik

wen. Wij geven de UA hieronder alvast in-

misschien blijven studeren. Als je iemand

spiratie.

ontmoet die daarin slaagt, geeft dat je de

zich navolgen?

Europees Parlement alvast niet in de wind.

onderwijsinstellingen in 2007 uitdrukkelijk
benadrukt door het Europees Parlement.

studenten en studenten met kinderen. Ex-

teem dat nagaat welke mogelijkheden de

Onze noorderburen slaan de raad van het

het belang van kinderopvangdiensten aan

maandelijks bijeenkomsten voor zwangere

Parlement: een nationaal certificatiesys-

krijgt voorrang. Laten goede voorbeelden

agendapunt aan te stippen. Nochtans werd

stempel op het beleid: beide organiseren

studente Ans betreurt dat zo’n initiatieven

De Nederlander is ons weer voor

De UA lijkt kinderopvang niet als prioritair

school Rotterdam drukken een opvallende

Nog op het verlanglijstje van het Europees

nageslacht van studenten en personeel

De natte droom van Europa

De Universiteit Amsterdam en de Hoge-

Nederland richtte de stichting Steunpunt
Studerende Moeders op. Dit expertisecentrum verspreidt een heleboel nuttige
informatie via het internet. Toch klinkt in
Nederland nog steeds de roep naar betere
onderwijskansen voor studentenouders.
De stichting zette daarom een grootse

motivatie om hetzelfde te doen.”
De informatieverstrekking en kinderopvang kan met andere woorden nog beter
aan de UA. Voor het overige lijkt de universiteit voldoende tegemoet te komen aan
de noden dankzij individueel aangepaste
behandelingen. Een optimale zorg voor
haar studentenkroost is bijna in zicht. Wij
zijn alvast in blijde verwachting.

Begin maar al te bloeden
Donoren gezocht, ook op de Stadscampus

Met een helpende hand

Tekst: Lieselotte Joppen, Foto: Maxie Eckert

Het ging er bloederig aan toe in ’t Kaf op 13 november. Geen ‘Texas
Chain Saw Massacre’-achtige taferelen, wel Bloedserieus, dat
met arts en naald naar Campus Drie Eiken afzakte en ’t Kaf voor
de gelegenheid omtoverde tot een heus bloedtransfusiecentrum.
Elk jaar in november organiseert de studentenclub Aesculapia, in samenwerking
met het Rode Kruis, Bloedserieus. Ate
Altenbrug en Sofie van Ackerbroeck, prverantwoordelijken van Aesculapia, verduidelijken: “Met deze actie willen we zo veel
mogelijk bloed inzamelen om de slinkende
bloedvoorraad op te krikken. Ook hopen
we de studenten aan te moedigen regelmatig bloed te geven en zo de groep trouwe donoren uit te breiden.” Maar dit alles
weet u natuurlijk allemaal al, trouwe donor.

BLOEDNODIG
Komt u compleet uit de lucht gevallen?
Ga dan zeker naar de volgende editie van
Bloedserieus. Waarom u daar laten aftappen? Wel, bloed geven redt levens. Elke
dag is er wel iemand die jouw bloed nodig
heeft: bij een ongeval, een operatie, een
chemokuur... Eén zakje bloed redt vijf (!)
mensenlevens. Bovendien worden er antistoffen uit het plasma gefilterd waarmee
men dan medicijnen maakt. Door de con-

trole van het gedoneerde bloed wordt ook
de donor zelf medisch opgevolgd. “We kijken de bloedgroep, het ijzergehalte en de
hoeveelheid witte en rode bloedcellen na
en testen op de aanwezigheid van virussen zoals HIV en syfilis. Als we merken dat
er iets mis is, wordt de donor meteen op
de hoogte gebracht”, zegt Leen Smets van
het Rode Kruis. Nog een reden voor de
minder altruïstische student om toch te komen opdagen: iedere donor krijgt een zakje
vol lekkers.

en de stadscampus?
Niet alleen de Antwerpse student toont
zich van zijn gulle kant. Ook in Leuven en
Gent wordt al bijna 20 jaar bloed ingezameld onder de studenten. Meer nog, daar
duurt de aftap zelfs een hele week. Zo willen de studentenverenigingen nog meer
jonge donoren bereiken en wordt het “geen
tijd”-excuus naar de prullenbak verwezen.
Leen Smets ziet dit ook voor Antwerpen
lukken: “Leuven Bloedserieus kan over
de vijf dagen heen rekenen op bijna 3000
goedhartige studenten. Antwerpen haalt
op zijn inzameldag bijna 200 donaties.
Dit cijfer kan nog wel omhoog. Er zijn al
plannen om zo’n meerdaagse actie ook in
Antwerpen te realiseren.” Ook Ate en Sofie pleiten voor een schaalvergroting. “Nu

van de stadsclubs
zouden we dit
evenement ook bekend
kunnen maken op de

Stadscampus.

Daar moet dringend

werk van gemaakt
worden.

wordt Bloedserieus enkel georganiseerd
op Campus Drie Eiken. Door ook de Stadscampus erbij te betrekken zou je veel meer
mensen kunnen bereiken, en dus veel meer
donoren aantrekken.” De strikte scheiding
tussen de campussen maakt het werven
en promotie voeren voor Aesculapia niet
eenvoudig. “Met een helpende hand van
de stadsclubs zouden we dit evenement
ook bekend kunnen maken op de Stadscampus. Daar moet dringend werk van gemaakt worden.”
Bloedserieus gemist ? Geen nood, check de
Rode Kruiswebsite voor bloedinzameling bij
jou in de buurt. Je kan ook elke dag terecht
in het bloedtransfusiecentrum in Edegem.
Bloedtransfusiecentrum Antwerpen
Wilrijkstraat 8 2620 Edegem
tel 03/ 828.00.00
antwerpen.bloed@rodekruis.be
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Foto’s: Laura Meyvis

Spielerei
Elke foto beeldt een filmtitel uit. Schrijf
het woord in de vakjes onder de foto.
Met de letters van de genummerde vakken vorm je het sleutelwoord dat je kan
invullen in de balk rechts onderaan.
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Oplossing dwars 49: crème brûlée

Roomsoezen

B6 R7 U8 L

9

E 10 E 11

Dame Blanche

Coupe Brazil

C 1 R 2 E 3 M4 E 5

Stuur je oplossing naar dwars@ua.ac.be. Als het
juist is, komt jouw naam in een pot terecht. Daaruit
trekt een volstrekt onschuldige hand de winnaar.
Natuurlijk heeft die student prijs.

Had het juiste antwoord gevonden
en wint de felbegeerde
cultuurcheques: Timon
Vandamme

Dankzij de Associatie en de Stad Antwerpen
zijn de cultuurcheques weer een feit. dwars geeft
elke maand een cheque weg, met dank aan het
departement Studentgerichte Diensten.

Sleutelwoord:
3
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Stellenbosch

T ekst &

foto ’ s :

S tefaan B ardyn

[ Post ]

Gegroet dwars!
Ze zeggen wel eens dat Stellenbosch het Leuven van Zuid-Afrika is. Net als Leuven is het een historisch stadje op
mensenmaat waar de talrijke studenten het straatbeeld bepalen. Maar op talloze vlakken zijn Stellenbosch en haar
studenten (ook wel Maties genoemd) uniek.
Eerst en vooral is er het stadje zelf. Het telt weliswaar 70 000 inwoners, maar je hebt nooit het gevoel in een stad
te zijn. Lommerrijke lanen met witte huisjes in Kaap-Hollandse stijl worden afgewisseld met de al even typische
koshuizen, waarin alle studenten wonen. Bovendien wordt Stellenbosch omringd door zacht oplopende bergflanken, waarop de beste wijnen ter wereld verbouwd worden. Het verdere hinterland is ook subliem: op een uurtje
rijden ben je in Kaapstad om de Tafelberg te beklimmen, op het strand om lekker te kuier of op de golven van de
Atlantische oceaan om te windplankry (wel opletten voor haaien en walvissen).
Maar al snel heb je door dat Stellenbosch een relatief veilige cocon is. Twee kilometer buiten het centrum heb je
de sloppenwijken van Kayamandi, waar tienduizenden mensen samenleven in erbarmelijke omstandigheden. Ook
als je naar Kaapstad rijdt, passeer je de townships van Khayalitsa en Guguletu met hun honderdduizenden shacks
van golfplaat en karton. De economische apartheid is hier nog lang niet afgeschaft…
Ten slotte zijn er de Maties en hun universiteit. De universiteit van Stellenbosch is van oudsher een Afrikanerbolwerk. Hoewel de universiteit zijn best doet om de diversiteit te bevorderen, is de overgrote meerderheid van de
studenten blank en van gegoede komaf. Ze hebben bijvoorbeeld elk hun eigen auto of pick-up (bakkie). Schrik niet
als je zo’n achterbak afgeladen vol met studenten ziet rondrijden: waarschijnlijk zijn ze op weg naar een winefarm
om wijn te proeven of rijden ze naar het schitterende sportcentrum om rugby of hockey te spelen. Zuid-Afrikanen
zijn overigens overdreven sportief: rond vijf uur loopt Stellenbosch vol met kortgerokte, joggende meiden. Later op
de avond zetten de Maties dan de bloemetjes buiten in de vele cafeetjes en clubs. De mannen doen zich dan
tegoed aan een frisse Windhoek (Namibisch witbiertje), terwijl de meiden in de Amarula vliegen (de Zuid-Afrikaanse
Baileys). En zo kan ik nog wel even doorgaan over onze Zuid-Afrikaanse medemens, die leeft met de leuzen “Moe
nie worrie nie!” en “Alles sal reg kom!”
Misschien heb ik hier in een half jaar tijd meer geleerd dan in vier jaar Antwerpen. Daarvoor, Erasmus, bedankt!

Wist je dat...
…

studenten hier heel gelovig zijn . Op zondagavond gaan ze in hun

paasbeste kleren naar de kerk en voor het eten wordt er gebeden.

…

veel studenten blootsvoets over de campus slenteren .

…

de proffen hier heel familiair met de studenten omgaan . Zo

heeft een prof onze hele klas bij hem thuis uitgenodigd om een zelf geschoten
springbok op de braai te leggen.

…

de

Volkswagen Golf

hier niet

Golf

heet maar

Chico, en dat de

helft van de studenten met zo’n kar rondrijdt.

…A frikaans ’n baie snaakse taal is! Dis ’n mengelmoes van Nederlands
en die taal van die Maleise slawe en swartmense. Voorbeelde van lekkere woorde is hysbakkie (lift), skootrekenaar (laptop), kopdokter (psycholoog), babbelaas
(kater), melkskommel (milkshake) en speedhompie (verkeersdrempel).

…

je pas een echte

Matie

bent als jy ’n vak sleep (laten vallen), ’n meisjie

soen in die Laan en ’n akker (eikel) op jou kop val.

Zot van A
Bartilia

Tekst: Charis De Craene, foto: Jorick Michiels
Omdat we nogal ijdel zijn, besloten we om de achterflap van onze 50ste dwars op te fleuren met een foto van onszelf op onze lievelingsplek. U weet het, of u weet het niet, maar
elke woensdagavond komen de dwarsers samen om plannen te smeden, te overleggen
en te discussiëren (lees: welk ego wint). Omdat wij ook van een goeie portie ontspanning
houden, brengen we daarna graag een bezoek aan onze favoriete plek in A: de Bartilia. In
dit heel gezellig, donker en ook wel bruin café, dat zich op het spiksplinternieuwe Falconplein bevindt, drinken wij veel pintjes, Leffes en theeën met rum. Wie geluk heeft krijgt bij
een warme chocomelk of kruidenthee zelfs een heerlijk stukje cake. Daar hangen we dan
tot in de soms vroege uurtjes, in een walm van rook en warmte. Meer moet dat niet zijn.

