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Vorige zaterdag verzamelden op de Antwerpse Groenplaats een 250 

tal ‘verontwaardigden’ die in navolging van Occupy Wall Street hun 

ongenoegen uitten tegen het kapitalistische systeem. Net als de 

bezetters in New York en de indignados in Madrid tolereerden de 

vreedzame betogers niet langer de vermeende hebzucht en corrup-

tie van de maatschappelijke elite. Een enkeling hoopte er met zijn 

boodschap ook een potentieel lief te overtuigen.

In de Verenigde Staten is Wall Street de zondaar. Wall Street, dat is “die ene procent die 

alles heeft”. Bovendien, zo schreef Paul Krugman, is een tiende van die ene procent wel-

varender dan de overige negen tienden – inderdaad, ongelijkheid discrimineert niet. Wie 

of wat Occupy Antwerp net viseerde was niet helemaal duidelijk. Ook over wat de juiste 

oplossingen voor het falende systeem zijn blijven de Occupy-bewegingen vaag, maar vol-

gens andersglobaliste Naomi Klein kan die vaagheid de betogers niet worden kwalijk 

genomen. Verderop in dit nummer geeft Riccardo Petrella hierover zijn mening.

Occupy Wall Street zegt zich te inspireren op de Arabische lente. Ook in Tunesië, Egypte, 

Jemen, Syrië en Libië pikken gewone burgers niet langer dat de zogenaamde top van de 

samenleving alle rijkdom voor zich houdt. In bovenvermelde landen richt de woede van het 

volk zich doorgaans tot een dictator, zodat de dood van Kadhafi of de val van Moebarak 

het symbolische einde een systeem markeert. In het Westen lijkt de keuze van een vijand 

moeilijker. Als alle bestuurders van Dexia één voor één zeggen dat zij geen fouten hebben 

gemaakt, heeft de massa het moeilijk een schuldige aan te duiden. Dat is maar goed ook, 

want al wie materiële vooruitgang nastreeft, kan beschouwd worden als verantwoorde-

lijke van de financiële en economische crisis. Een streven dat overigens niemand kwalijk 

kan worden genomen.

Wat in afwachting van systeemveranderingen wel alvast anders kan, is de manier waarop 

bedrijven/overheden communiceren met hun klanten/burgers. Een toonbeeld van hoe het 

niet moet is de Europese Unie. Het gebrek aan krachtdadigheid in Brussel vertaalt zich 

namelijk naar een kakofonie van verklaringen over de crisis die de onzekerheid van de 

markt aanwakkert en de burger nog meer eurosceptisch maakt. De markt en de burger 

delen namelijk terecht de eis om meer duidelijkheid. De reden is dezelfde: ze willen zeker-

heid over hun kapitaal.

Wereldwijd heerst een geweldig wantrouwen tegen vele instellingen. Dat is wel duidelijk. 

Daarom, zo zegt prof. Frank Willaert, is het essentieel dat een universiteit haar geloof-

waardigheid koestert. Jammer dus dat een kritische column van Sven Speybrouck niet 

werd gepubliceerd in het nieuwe Magazine Universiteit Antwerpen. Ook daarover meer in 

deze dwars.
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Op zaterdag 24 september verscheen in De Stan-
daard een opiniestuk van Sven Speybrouck, waar-
in hij de universiteit – met rector Verschoren op 
kop – ervan beschuldigt uit zakelijke belangen 
zijn column voor het nieuwe Magazine Universi-
teit Antwerpen te hebben geweigerd. Met andere 
woorden, de universiteit censureert. Of niet? Een 
welles-nietesspelletje.

Het verhaal begint in het tweede semester van vorig 

academiejaar. Op het Departement Communicatie van 

de UA wordt dan nagedacht over de invulling van het 

nieuwe Magazine Universiteit Antwerpen, een glossy 

blad waarmee de universiteit vanaf september 2011 

haar personeelsleden, alumni en externe relaties wil 

bereiken. Hoewel zowel de hoofdredactie van het blad, 

Peter De Meyer en Valérie Gillis, als departements-

hoofd Jan Dries zich bewust zijn van het lastige karak-

ter ervan, besluiten ze toch een column in hun corpo-

rate magazine op te nemen. Radio- en televisiemaker 

Sven Speybrouck wordt benaderd met de vraag of hij 

de column wenst te schrijven. Speybrouck, alumnus 

van de universiteit, en zijn collega Koen Fillet ontvin-

gen in 2004 nog een prijs van de Raad Dienstverlening 

voor hun programma ‘Jongens en wetenschap’. Kort-

om, Speybrouck is de geknipte man om het magazine 

op een luchtige manier af te sluiten, zo redeneert de 

hoofdredactie.

Twee maanden gaan voorbij alvorens Speybrouck weer 

van zich laat horen. Drukke zomer gehad, klinkt het. 

Enkele dagen voor de deadline levert hij zijn column 

in. Valérie Gillis, die het stuk als eerste leest, moet een 

keer slikken: het stuk is heel wat kritischer dan ze had 

verwacht. De column gaat over het belastingsgeld dat 

nodig is om hoger onderwijs te financieren. Het eerste 

deel van Speybroucks column is een anekdote uit 1986. 

Hij vertelt dat een professor in een les Nederlandse 

taalkunde in een Franse colère schoot, omdat een stu-

dent al suffend een heleboel belastingsgeld zat te ver-

kwisten. Vijfentwintig jaar later, zo vervolgt Speybrouck 

in het tweede deel, zijn er in België een heleboel grote 

bedrijven die 0 procent vennootschapsbelasting beta-

len – in plaats van 33,99 procent – en dus financieel 

niets bijdragen aan de opleiding van hun werknemers. 

Twee van de bedrijven die worden vermeld zijn KBC en 

Umicore, adverteerders in het nieuwe Magazine Uni-

versiteit Antwerpen.

VRIEnDELIJK VERzOEK TOT zELFCEnSUUR

Op dinsdag 30 augustus stuurt hoofdredacteur Gil-

lis, die ook verantwoordelijk is voor de adverteerders, 

een e-mail met daarin elf lijnen die Speybrouck moeten 

overhalen een meer ludieke column te schrijven. Het 

tweede deel van die column, zo schrijft de hoofdredac-

teur, kreeg namelijk een meer sociaal-economische 

wending: “Onze rector vond dat de toon in de twee-

de helft van de tekst ook wat (te) scherp was”, staat 

in de mail. “Volgens ons aanvoelen mocht het geheel 

wat luchtiger.” De meest tot de verbeelding sprekende 

De UA houdt van haar adverteerders
 Hoe de universiteit een kritische column (niet) censureerde

TeksT: Yannick Dekeukelaere • FoTo: liza Van  Der sTock

“Luchtigheid is geen 
kernwaarde van de uni-
versiteit

”
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formulering volgt op lijn elf: “Wat ook 

delicaat ligt, is het vermelden van de 

bedrijven (daar zitten een aantal adver-

teerders van het magazine bij).”

De volgende dag laat Speybrouck we-

ten wat hij van dit “vriendelijk verzoek 

tot zelfcensuur” vindt. In zijn antwoord 

schrijft hij dat hij in zijn column opkomt 

voor de belangen van de universiteit en 

dat hij een kat een kat noemt. “Ik durf te 

hopen dat uitgerekend een universiteit 

een intellectuele vrijplaats is waar zoiets 

moet kunnen”, mailt hij terug. “Dus nee, 

ik heb geen zin om veel aan die column 

te veranderen.” Waarop de redactie be-

sluit Speybroucks bijdrage te weigeren.

GEEn COLUMn MAAR OPInIE

Op 24 september, twee dagen voor de 

start van het nieuwe academiejaar en 

enkele dagen na het verschijnen van 

het eerste nummer van Magazine Uni-

versiteit Antwerpen, staat in de week-

endeditie van De Standaard een opinie-

stuk met als titel ‘De UA houdt van haar 

sponsors’, getekend Sven Speybrouck. 

Het stuk bestaat uit de geweigerde co-

lumn, voorzien van een verklarende in-

leiding waarin de auteur beweert dat de 

Universiteit Antwerpen zakelijke belan-

gen verkiest boven kritische stemmen. 

Niet bepaald de publiciteit waarmee het 

Departement Communicatie het jaar 

mee wil beginnen. Bovendien volgt op 

28 september – weer in De Standaard 

– een opiniestuk van Frank Willaert, 

professor Taal- en Letterkunde aan de 

Universiteit Antwerpen. Over het wei-

geren van de column schrijft professor 

Willaert: “Beseft men goed welk ramp-

zalig signaal men hiermee geeft? En dat 

dit incident symptomatisch is voor het 

steeds heviger voortwoekerende markt-

denken in ons hoger onderwijs?” Prof. 

Willaert roept rector Verschoren op om 

het over een andere boeg te gooien met 

dat glossy corporate magazine.

Na de twee opiniestukken in de krant 

reageert de redactie van Magazine Uni-

versiteit Antwerpen op de website van 

de Universiteit Antwerpen. Wat Spey-

brouck schrijft over de weigering noemt 

de redactie “tendentieus en onjuist”. 

“De redactie weigerde de tekst omdat 

die helemaal niet paste als luchtige af-

sluiter.” De bewering dat de column te 

kritisch was “klopt geenszins”. In een 

reactie aan dwars laat departements-
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hoofd Jan Dries weten dat kritiek wel mag, maar dat 

een blad dat dient om de relaties van de universiteit te 

verzorgen daar niet het geschikte medium voor is. Hij 

steunt de hoofdredactie erin dat ze ook rekening houdt 

met de adverteerders van de universiteit. Rector Ver-

schoren beaamt dat de inhoud van de column niet ge-

past was: “Ik schrijf zelf wel eens een column, maar wat 

Speybrouck schreef was geen column maar een opi-

niestuk. Er zijn andere fora om aan maatschappijkritiek 

te doen.” Sven Speybrouck kan best begrip opbrengen 

voor de voorkeur voor een luchtiger stuk. “Dat maga-

zine is natuurlijk een reclamevehikel, maar mij is niet op 

voorhand gevraagd om iets ludieks te schrijven. Ik heb 

mij trouwens steeds ver van columns gehouden, omdat 

ik vind dat je met een column een verschil moet maken. 

Dat heb ik dan ook geprobeerd.”

GEBREK AAn FORUM

Professor Willaert heeft echter geen begrip voor de 

weigering op basis van het argument dat de column 

niet luchtig was. “Volgens mij is luchtigheid geen kern-

waarde van een universiteit. Ik heb de definitie van ‘co-

lumn’ overigens opgezocht in het ‘Lexicon van literaire 

werken: het woord ‘luchtig’ komt er niet in voor. Wat het 

magazine wil, is een cursiefje.” Bovendien ziet prof. Wil-

laert aan de universiteit geen fora om aan (maatschap-

pij-) kritiek te doen. Vorig academiejaar zond hij name-

lijk een stuk naar Inbox, het blad voor alle personeel van 

de universiteit. “Ik had enkele bedenkingen bij de term 

‘klantvriendelijk’ in het nieuwe statuut voor academisch 

personeel. Mijn stukje werd toen niet gepubliceerd, 

omdat er geen wederwoord was, maar de term werd 

uiteindelijk wel geschrapt.” Wat de professor graag be-

nadrukt is dat de vrijheid van spreken, los van bedrijfs- 

of andere belangen, aan een universiteit de beste ga-

rantie vormt voor haar geloofwaardigheid. “Juist in een 

tijd waarin zoveel instellingen gewantrouwd worden, is 

het essentieel dat de universiteit haar geloofwaardig-

heid koestert en dus de vrijmoedigheid waardeert en 

zelfs stimuleert van wie zij aan het woord laat.”

Departementshoofd Dries is zich bewust van het ge-

brek aan een forum voor de vele meningen onder het 

(academisch) personeel. “Een internetforum valt moei-

lijk te managen, maar we moeten in ieder geval eens 

nadenken over een platform waar al die meningen el-

kaar kunnen ontmoeten. We proberen dat trouwens al 

in het magazine met de rubriek ‘Kwesties’. Speybroucks 

conclusie dat de universiteit geen kritische instelling is, 

omdat wij zijn column niet goed vonden, is echt te kort 

door de bocht. Trouwens, sponsors en adverteerders 

zijn niet hetzelfde en geen van de vermelde bedrijven 

zou aanstoot hebben genomen aan die column. Hij 

paste gewoon niet in ons concept.”

Wat voor een column – of cursiefje – wel past, zal dui-

delijk worden in het tweede nummer van Magazine Uni-

versiteit Antwerpen. De man die voor de moeilijke taak 

staat dat nummer luchtig af te sluiten, is student en win-

naar van de Debuutprijs 2011 Y.M. Dangre. 

“Wat ook delicaat ligt, 
is het vermelden van be-
drijven

”

JAn DRIES
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TeksT: Floris GeerTs 
Deel III: Hoe we straks onze rector verkiezen

September 2012 loopt de vierjarige ambtstermijn 
van rector Alain Verschoren ten einde. Wie vanaf 
dan het rectoraal kantoor aan de Middelheimlaan 
mag betrekken, wordt bepaald door verkiezingen. 
In de aanloop naar die stembusgang zal dwars 
uitvoerig berichten over de strijd om het hoogste 
ambt aan de Universiteit Antwerpen. Deze maand 
bekijken we de planning van de nakende verkie-
zingen.

Nog één maand te gaan en de rectorverkiezin-
gen kunnen in alle hevigheid losbarsten. De offi-
ciële kandidaatstelling gaat immers 1 december 
in. Gedurende vijftien dagen kunnen alle voltijdse 
hoogleraren van de Universiteit Antwerpen die de 
komende vier jaar de pensioengerechtigde leeftijd 
niet bereiken, zich per brief melden bij de voor-
zitter van het Centraal Stembureau (CSB), Serge 
Simon. Vanaf 16 december kunnen de verschil-
lende faculteiten voorverkiezingen houden zodat 
het kiescollege kan worden samengesteld. Deze 
voorverkiezingen moeten ten laatste 27 januari 
2012 afgerond zijn.

WAARSCHIJnLIJK VERVROEGDE VERKIEzInGEn

De verkiezing zou dan in de week van 20 februari 
plaatsvinden. “Voor de universiteit is het belang-
rijk dat er snel zekerheid komt over wie volgend 
jaar de rector is”, zegt rector Verschoren. “Ook 
heeft een mogelijk nieuwe rector dan zes maan-
den de tijd om zich in te werken.” Wellicht zullen 
de verkiezingen van februari een week vervroegd 
worden. “Hoewel er aan de Universiteit  Antwer-
pen geen krokusvakantie is, merken we wel dat 
verschillende personeelsleden die week gebruiken 
om er enkele dagen tussenuit te knijpen”, verklaart 
CSB-voorzitter Serge Simon. De universiteit wil zo 
voorkomen dat kiesmannen of -vrouwen afwezig 
zijn tijdens de stembusgang. Indien geen van de 
kandidaten in de eerste ronde meer dan 50 pro-
cent van stemmen haalt, volgt twee weken later 
een tweede stemronde.

Vanaf deze verkiezing wordt ook een derde stem-
ronde voorzien, indien nodig zelfs meerdere. Bij 
de vorige verkiezingen behaalden Alain Verscho-
ren en Dirk Van Dyck immers evenveel stemmen 
in de tweede ronde. Dat was niet voorzien in het 

verkiezingsreglement, waardoor er vertwijfeling 
heerste over hoe het verder moest. “We hebben 
veel geleerd uit de vorige verkiezingen”, zegt Ser-
ge Simon. “We hebben het verkiezingsreglement 
verder uitgediept. Zo was het vorige keer mogelijk 
om een kiescollege samen te stellen zonder dat de 
kandidaten bekend waren. Zulke hiaten zijn er uit-
gehaald.” Ten laatste in maart volgt de benoeming 
van de (nieuwe) rector door de Raad van Bestuur.

WAT zOnDER TEGEnKAnDIDATEn?

Gesteld dat er geen uitdager is voor Verschoren, 
zal de huidige rector alsnog herkozen moeten 
worden. Het lijkt een formaliteit, maar als de meer-
derheid van de kiezers een geldige blanco-stem 
uitbrengt, volgt een tweede stemronde met alweer 
Verschoren als enige kandidaat, waarbij de rector 
opnieuw een poging moet doen een meerderheid 
van de stemmen te behalen. Ongetwijfeld weten 
we binnenkort meer. 

RectoR

2012

v e R k i e z i n g e n

De strijd om de
Middelheimlaan
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“De opening is voor onbepaalde tijd uitgesteld”
Fietsherstelplaats Meerminne laat op zich wachten

Op 24 november 2010 zou onder De Meermin-
ne op de Stadscampus een herstelplaats voor 
fietsen van studenten en personeel opengaan. 
Bedenkingen van concurrerende fietsprojecten 
en Stad Antwerpen zorgden er echter voor dat 
het hele initiatief op het laatste nippertje werd 
afgeblazen.

Sinds enkele maanden krijgen de gele studenten-
fietsen van de Fietshaven in het straatbeeld het 
gezelschap van de rode Velo’s. Wie niet voor een 
van deze initiatieven kiest om zich van campus 
naar kot naar café te verplaatsen, vertrouwt waar-
schijnlijk op zijn of haar eigen trouwe tweewieler. 
Daarom zou het ongetwijfeld handig zijn, moes-
ten de kleine mankementen zoals een platte band 
of een droge ketting op de universiteit hersteld 
kunnen worden. Dat was ook de idee achter het 
‘Fietspunt’ dat de Universiteit Antwerpen in sa-
menwerking met Leerwerkplaats Garage vzw in 
de fietsenstalling van De Meerminne wilden inrich-
ten. Op 23 november 2010 werd vanuit het Depar-
tement Communicatie dan ook een persbericht 
verstuurd met als titel ‘Werkzoekenden herstellen 
fietsen’. Laaggeschoolde werkzoekenden die een 
opleidingstraject volgen bij Leerwerkplaats Gara-

ge vzw (LWP) zouden voor een zacht prijsje kleine 
herstellingen uitvoeren aan fietsen van personeel 
en studenten van de universiteit. Het persbericht 
nodigde journalisten uit om de feestelijke opening 
van het ‘Fietspunt’ door rector Alain Verschoren 
bij te wonen.

Vele bezwaren

Een dag later, op 24 november, valt er aan De 
Meerminne echter weinig meer te zien dan de da-
gelijkse stroom studenten die de aula’s binnen- en 
buitengaan. Op het Departement Communicatie is 
die ochtend dan ook naar geïnteresseerde jour-
nalisten getelefoneerd om hen een vergeefse ver-
plaatsing te besparen: de opening van het ‘Fiets-
punt’ werd op het laatste ogenblik afgelast. En 
alsof dat nog niet vreemd genoeg is, wil geen van 

de betrokken partners veel kwijt over de exacte 
reden van het uitstel. Gevraagd om een reactie, 
laat LWP vzw weten dat ze geen antwoord geven 
op onze vragen alvorens “alle instanties en per-
sonen overleg hebben gepleegd”. Eén ding staat 
wel vast: het project zal niet langer ‘Fietspunt’ he-
ten. De naam ‘Fietspunt’ is namelijk eigendom van 

“De financiering is een 
heikelpunt

”

TeksT: Yannick Dekeukelaere • FoTo: Benjamin TheYs
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FIETSenWERK, de organisatie die een heleboel 
Vlaamse fietsondernemingen uit de sociale eco-
nomie overkoepelt. Aangezien LWP – dat traditio-
neel opleidingen in de automechanica aanbiedt – 
geen lid is van FIETSenWERK, mogen ze de naam 
‘Fietspunt’ niet gebruiken.

Een tweede struikelblok is de verspreiding van 
fietsprojecten voor studenten. De Fietshaven aan 
het Centraal Station onder het Astridplein voorziet 
behalve verhuur van studentenfietsen namelijk ook 
herstellingen, eveneens door langdurig werkzoe-
kenden. Tom Caals van Levanto, dat de Fietsha-
ven uitbaat, zegt echter geen probleem te hebben 
met andere fietsprojecten. De Fietshaven werd in 
2007 trouwens omgevormd tot, jawel, Fietspunt-
Antwerpen-Centraal. Bovendien heeft Stad Ant-
werpen enkele maanden geleden veel middelen 
ingezet om het fietsverhuurproject Velo te lance-
ren, waardoor een kleinschalig intiatief voor fiets-
herstellingen aan De Meerminne niet bepaald op 
groot enthousiasme wordt onthaald.

Een laatste heikel punt is de financiering van wat 
ondertussen Fietsherstelplaats Meerminnne moet 
gaan heten. De VDAB subsidieert LWP vzw enkel 
voor de opleidingen automechanica, dus wegen 
de lonen van een deeltijds instructeur en een les-
gever op het budget van het fietsproject. LWP vzw 
beseft zelf dat de financiële zekerheid niet gega-
randeerd is, maar argumenteert dat het in het ver-
leden steeds heeft gestreefd naar een evenwichtig 
resultaat.

Tijd Voor eValuaTie

Al deze argumenten samen leiden ertoe dat ook 
Stad Antwerpen bedenkingen heeft bij een fiets-
herstelplaat aan Universiteit Antwerpen die op 
zulke manier wordt gerund. Het kabinet van sche-
pen Robert Voorhamme – die verantwoordelijk is 
voor Onderwijs, Werk, Economie en Middenstand 
– volgt het dossier op. Kabinetsmedewerker Ste-
fan Rooms kan niet genoeg benadrukken dat als 
Universiteit Antwerpen en LWP vzw het allebei 
willen, ze het project mogen lanceren. Anderzijds 
stelt hij zich vragen bij de haalbaarheid ervan. Stad 

Antwerpen is namelijk van plan alles omtrent stu-
dentenfietsen te evalueren. Als voorbeeld noemt 
Rooms de vzw StudentENmobiliteit, die in Gent al 
wat met studenten en fietsen te maken heeft, co-
ordineert. Een eenvoudige prijsvergelijking toont 
dat die evaluatie hoogstnodig is. In Gent een stu-
dentenfiets huren voor tien maanden kost 30, 35 
of 45 euro, afhankelijk van het type. In Antwerpen 
biedt Fietshaven één type aan voor 60 euro. Een 
gevolg van schaalvoordelen.

Vraag blijft of de Fietsherstelplaats aan De Meer-
minne er, in afwachting van een geïntegreerd be-

leid voor studentenfietsen, nu komt of niet. Marc 
Tobback van de afdeling Preventie en Bescher-
ming op het Werk, die voor de universiteit verant-
woordelijk is voor het project, wil niet veel kwijt 
over de oorzaken van het uitstel en waarom het 
een jaar moet duren alvorens er vorderingen wor-
den gemaakt. Volgens Tobback is Universiteit Ant-
werpen alleszins nog steeds vragende partij voor 
de herstelplaats. “Alles is en was voorzien, tot 
aan een betaalautomaat toe.” Aan De Meerminne 
hangt momenteel echter nog steeds een blad met 
daarop: “De opening van de herstelplaats voor 
fietsen is voor onbepaalde tijd uitgesteld.” 

“Alles is en was voor-
zien, tot aan een betaal-
automaat toe

”



10

Het eindeloos frietjes en rijst bijnemen bij een 
steak of mayonaise tanken zoveel je wilt, dat 
is voorgoed verleden tijd in de studentenres-
taurants van onze universiteit. Hoewel de prijs-
stijgingen van de resto aan de Universiteit Ant-
werpen al een jaar in voegen zijn, onderneemt 
de Studentenraad (SRUA) binnenkort pas actie 
in dit dossier. dwars sprak met SRUA-voorzit-
ter Kevin Wyckmans en vroeg hem hoe de vork 
in de steel zit.

De prijsstijging die de Studentenraad Universiteit 
Antwerpen (SRUA) laakt, dateert alweer van au-
gustus 2010. De universiteit voerde toen onaan-
gekondigd de prijzen op. “Toen studenten voor 
hun herexamens terug in de restaurants kwamen, 
bleek het eten plots veel duurder”, zegt voorzitter 
van de studentenraad Kevin Wyckmans. Een prijs-
stijging is volgens de universiteit noodzakelijk om 
het tekort van de Sociale Raad terug te schroe-
ven. Sinds de eenmaking van de Universiteit 
Antwerpen is deze opgelopen tot 800.000 euro, 
wat ongeveer 0,4 procent van de totale universi-
taire begroting is. “Omdat er op het budget van 
de Sociale Raad te veel zaken stonden die daar 
niet thuishoorden, was de Sociale Raad een grote 
verliespost geworden”, zegt Wyckmans. Zo krijgt 
de pastorale dienst haar financiën niet meer uit dit 
budget. In 2010 is er besloten om de Sociale Raad 
break-even te laten draaien, waardoor een prijs-
stijging in de resto’s onvermijdelijk was. “Wij als 
studentenraad stellen luidop de vraag waarom het 
budget break-even moet zijn”, zegt Wyckmans. 
“Uiteraard is een tekort van 800.000 euro ook niet 
gezond.”

De mayonaise pakt niet
Studentenraad hekelt prijsstijgingen van 
de resto’s

TeksT: Floris GeerTs • FoTo: noemi monu
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De studentenrestaurants vallen nog wel onder de Sociale Raad 
en moeten mee de tering naar de nering zetten. “Een hogere 
prijszetting is zeker niet alleen de oplossing”, begint Wyckmans. 
Binnenkort zal het restaurant op Campus Middelheim helemaal 
verbouwd worden. “Hierdoor zal er minder energieverbruik zijn 
en kan er op een efficiëntere manier gewerkt worden.” Een an-
dere aanpassing om de schulden te beperken is het opgeven 
van de gelijke prijzen. Tot voor vorig jaar kostte alle ‘typemaal-
tijden’ evenveel. “Nu gebruikt men variërende prijzen”, verklaart 
Wyckmans. “Vandaag de dag betalen studenten twee keer de 
voedselprijs, personeelsleden drie keer.” Door een gevarieerde 
menukaart op te stellen, zijn er echter duurdere en goedkopere 
weken ontstaan. “Dit heeft als averechts effect dat studenten 
minder in de resto’s eten dan vroeger”, zegt de voorzitter. “In 
plaats van minder werd er juist meer verlies geleden.”

is ‘T eTen nog nie gereed?

Op de vraag waarom het zo lang duurde vooraleer de stu-
dentenraad reageerde, is de SRUA-voorzitter duidelijk: “De 
studentenraad had zich vorig academiejaar voorgenomen om 
zich constructief op te stellen. We wilden niet bij het eerste 
het beste probleem stevig naar de universiteit uithalen.” Uit de 
verslagen van de studentenraad blijkt dat de vertegenwoordi-
gers hun dossier eerst op punt wilde stellen om daarna naar 
de universiteit te stappen. Pas op 19 mei 2011 vond er een 
gesprek tussen SRUA en Bruno De Loght, hoofd Departement 
Studentgerichte diensten, plaats. “Daar hebben wij onze bevin-
dingen uit de doeken gedaan”, zegt Kevin Wyckmans. Een van 
de opmerkingen was het prijsverschil tussen de verschillende 
resto’s. De Stadscampus was veruit het goedkoopst. Door de 
gelijktrekking is een maaltijd plots duurder geworden. “Voorts 
meldden we dat de vegetarische schotel proportioneel duurder 
was dan een vleesschotel”, voegt Wyckmans nog toe. Volgens 
de SRUA heeft de universiteit gereageerd met: “We begrijpen 
jullie standpunt, maar we gaan er niets aan veranderen.” Deze 

repliek voelde bij de studentenraad aan als een ferme kaakslag. 
Een actie kon niet uitblijven.

graTis mayonaise

De verhogingen kunnen niet uitsluitend aan de universiteit wor-
den toegeschreven. Vroeger was het bijvoorbeeld mogelijk om 
mayonaise te nemen uit een sauspomp. Na een negatief advies 
over de hygiëne besloot de Universiteit Antwerpen mayonaise 
voortaan aan te bieden in afgesloten, plastieken potjes. Daar-
voor rekent men in de resto’s wel 20 eurocent aan. “Dat men 
deze sauspompen niet meer mag gebruiken, daar kan de uni-
versiteit niets aan doen”, zegt Wyckman. Al vinden ze bij de 
SRUA wel dat de universiteit een elegantere oplossing hadden 
kunnen verzinnen. De studentenraad vindt die potjes typerend 
voor het restobeleid. “Om de alsmaar stijgende prijzen aan te 
kaarten, zal de studentenraad iedereen die dat wenst enkele 
dagen gratis van mayonaise voorzien”, vertrouwt Wyckmans 
ons toe. Of deze ludieke mayonaise-actie enige zoden aan de 
dijk zal brengen, durft men zelfs bij de studentenraad betwijfe-
len, “maar als we niets doen, gebeurt er zeker niets.” 

de PrijslijsT

Spaghetti
VUB: 3,25 euro
KUL: 3,20 euro
UGent: 3,10
UA: 2,60 - 4,80 euro

Steak met Frieten
VUB: 4,80 euro
KUL: 5,10 euro
UGent: 4,20 euro
UA: 4,80 euro

Vegetarisch
VUB: 3,50 euro
KUL: 4,20 euro
UGent: 3,40 euro
UA: 3,70 euro

Broodje kaas en hesp
VUB: 2,50 euro
KUL: 2,30 euro
UGent: 1,70
UA: 2,70
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Antwerpenaren verrassen Iraniërs
Studentenploeg verlengt wereldtitel volleybal

Het volleybalteam van de Associatie Univer-
siteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA) heeft 
het onmogelijke gedaan. In een bloedstollende 
finale werden de volleybalmannen opnieuw 
wereldkampioen. Op de Wereld Interuniversi-
taire Spelen in Amsterdam had de Antwerpse 
ploeg een spannende vijfsetter nodig om voor-
bij het Iraanse Islamic Azad University te gera-
ken - een stunt zonder meer.

Eén jaar nadat de AUHA volleybalploeg in Valen-
cia wereldkampioen werd, leek de kans klein dat 
die titel verlengd zou worden. In de Zuid-Spaanse 
stad was Islamic Azad University immers niet aan-
wezig. Hoewel de titel met volle teugen werd ge-
vierd, voelde het aan als the best of the rest. De 
Iraniërs hadden immers een ongeslagen status. 
Sinds de intrede van het volleybal op de IFIUS We-
reld Interuniversitaire Spelen in 2006 had de Iraan-
se universiteit iedere keer het goud gewonnen. 
Ook in de groepsfase bevestigde Islamic Azad 
hun winning streak door al zijn zes wedstrijden te 
winnen. Sterker nog, het gaf geen enkele set weg. 
Het Antwerpse team werd twee keer kansloos met 
3-0 naar huis gespeeld. Het maakt deze tweede 
wereldtitel des te mooier.

reserVisTen moeTen belgië redden

De Iraanse spelers komen allemaal uit voor een 
eersteklasser in eigen land. Dat is er aan te zien: 
alle spelers overstijgen de dubbele meter. Ant-
werpse equipe hoopte in de finale op een stunt. 
’s Morgens waren Michael Delbaere en Jolan Cox 
nog naar Amsterdam afgezakt om de ploeg te 

versterken. “Dat was op voorhand afgesproken”, 
zegt coach Peter Hellinckx. “Hun club (eerste di-
visieclub Amigos Zoersel, nvdr.) wilde hen enkel 
vrijgeven voor de finale.” De kleine oogjes van de 
coach verraden een zware week. “Feesten hoort 
bij dit toernooi, maar gisteren zijn we wel vroeg 
gaan slapen,” verzekert hij ons. Of het aan het 
feesten of het verschil in talent ligt, is moeilijk te 
zeggen, maar de eerste set gaat eenvoudig naar 

Islamic Azad. De Antwerpenaren houden goed 
stand tot 9-9, maar dan spelen de Iraniërs een ver-
snelling hoger. 15-25 luidt het zware verdict. Nie-
mand in het imposante Universitair Sportcentrum 
gelooft op dat moment in een Belgische overwin-
ning. “Hun niveau lag veel hoger. We moesten de 
wet van de sterkste ondergaan”, analyseert Hans 
Vercauteren.

Vercauteren had toen al de fair play-prijs van de 
gehele Spelen op zak. Toen de Antwerpse ploeg 
in de belangrijke wedstrijd tegen de Amsterdamse 
Inholland Hogeschool een onterecht punt kreeg, 
besloot Vercauteren de opslag ostentatief af te 

TeksT: Floris GeerTs • FoTo’s: Benjamin TheYs

“Vercauteren serveert 
uit fairplay in het dak

”
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staan door in het dak te serveren. “De scheids-
rechter gaf ons onterecht een punt. Hoewel we 
dat aangaven hield hij voet bij stuk”, zegt de Ant-
werpse student. “Als team besloten we hen het 
punt terug te geven.”

De tweede set gaat gelijk op. Tijdens deze set wor-
den enkele enthousiaste, Iraanse supporters terug 
de tribune in gestuurd. Het lijkt de Iraniërs af te lei-
den, want AUHA komt op een 21-20 voorsprong. 
Ook de time-out brengt geen soelaas. De smash 
van Michael Delbaere zorgt voor 25-21. Het eerste 
setverlies van de Islamic Azad op het toernooi is 
een feit. In de derde set stellen de Perzen orde op 
zake. Bij een 7-12 scoren ze twaalf punten op rij. 
Het sein voor coach Hellinkcx om Michael Delbae-
re naar de kant te halen “De set was al verloren, 
dus gaf ik Michael even rust”, verklaart de coach. 
“Lucas (De Munck, nvdr.) heb ik toen wat speel-
minuten gegeven. Hij is op zulke momenten een 
gangmaker die voor de ploegsfeer zorgt.” Islamic 
Azad wint set drie met 11-25.

Perzische heksenkeTel

In de vierde set krijgt de wedstrijd de allure van 
een echte finale. Op de tribunes zorgt een meute 
uitzinnige, Iraanse fans voor de ambiance met 
trommels, liederen en wapperende vlaggen. Alsof 
de Belgen op deze heksenketel hebben gewacht, 
slaat Antwerpen halverwege de set een kloofje. 
De Iraniërs antwoorden gepast en plots staat het 
weer 18-18. Dan maakt Jolan Cox het verschil. 
Met enkele smashes zorgt hij voor een 22-19 
voorsprong. Zowel op de bank, het veld, als in de 
tribune beginnen de Antwerpenaren voor het eerst 
in de overwinning te geloven. Het is Cox – wie an-

ders? – die de set binnenhaalt. 25-21. We krijgen 
een beslissende vijfde set.

De zenuwen gieren door de kelen, terwijl men 
vecht voor ieder punt. Yannick Wijnen haalt een 
ongrijpbare bal terug, Michael Delbaere scoort. 
Een mentaal belangrijk punt, heet dat dan. De 
Antwerpenaren laten zich bij 12-11 niet meer van 
de wijs brengen en pakken de vijfde set met 16-
14. De Belgen zijn de euforie ver voorbij, de Irani-
ers zitten in zak en as. “We hadden pech met de 
scheidsrechter,” begint de Iraanse coach, “maar 
de Belgen hadden vandaag een goede ploeg. Al 
hadden we die wedstrijd altijd moeten winnen.” 
De Antwerpse spelers laten het niet aan hun hart 

komen. “Deze overwinning is veel mooier dan die 
van vorig jaar tegen het Italiaanse Sannio”, zegt 
Hans Vercauteren. “We hoopten vooraf wel op een 
overwinning, maar we wilden vooral goed meespe-
len.” Ook Lucas De Munck denkt er zo over: “Na-
tuurlijk had ik liever vandaag wat meer gespeeld, 
maar ik moet eerlijk zijn: het niveau van Michael 
en Jolan haal ik niet. Het team stond vandaag 
voorop. Daardoor zijn we wel weer wereldkampi-
oen.” Waarna de ploeg het gekende ‘Kampioenen! 
Kampioenen! Olé, Oléé!’ luidkeels inzet. 

Lees ook over de wereldtitel in Valencia op 
www.dwars.be
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Wanneer we de zaal binnensluipen, rondt de 
vorige spreekster net af. De zaal is letterlijk 
tot de nok gevuld en we zitten ongeveer op de 
laatste rij onder het dak. We komen met dwars 
binnenvallen op het TEDxFlanders evenement 
in de Antwerpse Opera. 24 september kwa-
men zo’n zeventien sprekers bij elkaar rond 
het thema ‘Leitmotiv’. Wij waren erbij en kre-
gen de kans Peter Woit en Tommaso Dorigo 
te interviewen, twee van de meest prominente 
bloggers in de deeltjesfysica. Dorigo werkt aan 
de universiteit van Padua en is medewerker 
van het CMS experiment in de Large Hadron 
Collider van het CERN. Peter Woit is theoreti-
cus, professor in de Wiskunde aan Columbia 
University en vooral bekend omwille van zijn 
kritische kijk op de snaartheorie. Wat volgt is 
een gesprek over neutrino’s, geld, blogs en het 
Higgs boson.

De wereld van de fysica staat op zijn kop. Het 
gonst al een week van de berichten dat neu-
trino’s tegenwoordig sneller gaan dan het licht. 
Wat is jullie eerste reactie?

Tommaso Dorigo Wel, het nieuws kwam er vorige 

week en is op de een of andere manier tot in de 
pers geraakt. Het is natuurlijk een authentiek fy-
sica resultaat; het komt vanuit een groot samen-
werkingsverband dat zijn werk zo goed mogelijk 
deed en hoge standaarden hanteerde. Op het eer-
ste gezicht lijkt het een zeer nauwkeurige meting 
te zijn van de reistijd van de neutrino’s. Ik weet 
momenteel te weinig om te zeggen dat ik de re-
sultaten niet geloof. Ik denk persoonlijk niet dat 
neutrino’s sneller zijn dan het licht, hoewel het fan-
tastisch zou zijn. Maar er zijn andere experimenten 
nodig om de resultaten te staven.

Peter Woit Ik kan hier sceptischer zijn dan Tomma-
so. Ik heb namelijk niet het nadeel zoveel te weten 
over hoe die dingen gedaan worden. Deze resul-
taten druisen zodanig in tegen wat we menen te 
weten en vorige experimenten, dat het me vrijwel 
onmogelijk lijkt. Het is zo moeilijk te geloven dat 
dit waar zou zijn. Bovendien is het zo’n complex 
experiment dat er 99 procent kans is dat er ergens 
een subtiele fout is ingeslopen.

Jullie zijn allebei fervente bloggers. Waar komt 
die passie voor het bloggen vandaan?

Woit Om de resultaten van je onderzoek te ver-

kondigen zijn er de conventionele manieren om ze 
gepubliceerd en geëvalueerd te zien. Die zijn na-
tuurlijk heel belangrijk, maar blogs kun je voor ver-
schillende doeleinden gebruiken. Ik denk dat ze op 
hun nuttigste zijn wanneer er allerlei ingewikkelds 
aan de gang is; dan kunnen wetenschappers hun 

tijd gebruiken om mensen een algemeen inzicht te 
verlenen. Veel mensen vertellen me dat mijn blog 
veel voor hen betekent. Je ziet veel mensen en 
wetenschappers iets verschillend doen met hun 
blog, ook al omdat ze een verschillend publiek 
hebben. Maar ik ben altijd blij wanneer ik zie dat 
wetenschappers met een eigen blog starten.

Dorigo Ik denk ook dat het de plicht is van elk on-
derzoeker te communiceren waar hij mee bezig is 
en waarom juist, en dit voor een zo groot mogelijk 

“Er is geen goedkopere 
manier om dit onderzoek 
te doen.

”

TED-AAAAAH!!!
Deeltjesfysica op TEDxFlanders

TeksT: Yannick Waumans • FoTo’s: Benjamin TheYs
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publiek. Er bestaat een kloof tussen wetenschap-
pers en wat ze doen en publiceren enerzijds, en 
het algemene publiek anderzijds dat niet altijd te 
horen krijgt wat er gebeurt in de wetenschappelij-
ke wereld. Als men het dan al te horen krijgt, is het 
vaak via journalisten die misschien niet altijd alles 
even helder of correct uitleggen (we doen echter 
ons best, nvdr.). Daarom is het goed dat er blogs 
zijn die deze kloof kunnen overbruggen. Hoe meer 
mensen dit doen, des te beter.

een kwesTie Van fondsen

Let’s talk money. De totale kost van de LHC 
(zie kader) zou oplopen tot 4 miljard euro. Hoe 
rechtvaardigen jullie dit aan mensen die geen 
kaas gegeten hebben van deeltjesfysica?

Woit Ik geloof dat de grote hoeveelheden geld die 
gespendeerd worden, goed gespendeerd worden. 
Er wordt al lang gezocht naar de beste manier om 
de antwoorden te vinden en zowel technologisch 

als financieel zijn de grenzen afgetast. Er bestaat 
geen goedkopere manier om dit onderzoek te 
doen. Bovendien maakt het trachten te achterha-
len hoe het universum rondom ons werkt deel uit 
van het mens-zijn. In die zin denk ik dat het ge-
rechtvaardigd is, ja.

Professor Dorigo, u werkt zelf ook aan het Te-
vatron-project. Is dat sinds de opstart van de 
LHC overbodig geworden?

Dorigo Toch wel. Het meet ten eerste bij een la-
gere luminositeit (het aantal botsende deeltjes per 
eenheid van tijd gedeeld door de totale botsings-
werkzame doorsnede, nvdr.). Een tijdlang heeft 
de Tevatron ook nog andere dingen gemeten, 
specifiekere zaken die niet altijd aan bod kwa-
men in de media, maar ondertussen zijn ook die 
experimenten stopgezet. Het is natuurlijk moeilijk 

 

hoe zegT u? large hadron collider?

Alles in het universum lijkt opgebouwd te zijn uit 
twaalf fundamentele deeltjes. Die deeltjes wor-
den beheerst door vier fundamentele krachten: de 
elektromagnetische kracht, de zwaartekracht en 
de sterke en zwakke kernkracht. Hoe deze deel-
tjes en krachten elkaar beïnvloeden en zich tot 
elkaar verhouden, wordt beschreven in het Stan-
daard Model. Deze stelt onder andere dat althans 
drie van de fundamentele krachten hun kracht uit-
oefenen door de uitwisseling van bosons tussen 
de fundamentele deeltjes. Elke kracht heeft zo zijn 
eigen boson. Hoewel het Standaard Model veel 
kan verklaren, slaagt het er niet in de quantum-
theorie met de relativiteitstheorie mathematisch te 
verzoenen; zwaartekracht maakt vooralsnog geen 
deel uit van het Model. Wat donkere materie is, 
wordt ook niet verklaard door het Standaard Mo-
del en bovendien is het Higgs boson, dat deeltjes 
hun massa toekent, nog nooit gevonden.

Er zijn dus nog hiaten in het model, die mogelijk 
opgevuld zouden kunnen worden door deeltjes-
versnellers zoals de Large Hadron Collider (LHC) 
in Genève. In een deeltjesversneller worden twee 

stralen van subatomaire deeltjes versneld tot im-
mens hoge snelheden tot ze met elkaar in botsing 
komen. Uit deze collisies ontstaan dan andere 
deeltjes die op detectoren opgevangen en ge-
analyseerd kunnen worden. De LHC vormt een 
27 kilometer lange tunnel zo’n 175 meter onder 
Genève, waardoor het ongeveer de grootste ma-
chine ter wereld is. Het LHC-project telt zes expe-
rimenten. De twee grootste zijn ATLAS en CMS, 
die de grote hoeveelheid aan deeltjes analyseren 
die geproduceerd worden tijdens de collisies. Door 
over twee onafhankelijke detectoren te beschik-
ken, kunnen ontdekkingen cross-gevalideerd wor-
den. De andere experimenten hebben specifiekere 
doeleinden. Ook de Universiteit Antwerpen heeft 
trouwens een onderzoeksgroep deeltjesfysica, die 
zelf een delegatie afgevaardigd heeft in het CMS 
experiment. Zij hebben hun eigen blog op: http://
ruimtelogs.scilogs.be

Meer informatie is terug te vinden op de website 
van het CERN (Conseille Européen pour la Re-
cherche Nucléaire): http://public.web.cern.ch/pu-
blic/en/Science/Science-en.html
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de immense kosten van zo’n toestel te rechtvaar-
digen wanneer er een betere staat in Genève. Het 
is een kwestie van fondsen. Er zullen de komende 
week nog een aantal metingen gebeuren bij lage 
luminositeit, lager dan het bereik waarin de LHC 
meet, en daar zouden nog interessante resultaten 
uit voort kunnen komen. Na volgende week valt 
echter het doek.

De LHC draait nu al een tijdje op volle toeren. 
Hoe ziet de toekomst eruit voor de deeltjesfy-
sica?

Woit Op dit ogenblik zijn we erg dicht bij een kan-
telmoment, denk ik. Het kan hierna twee richtin-
gen uitgaan. Veel zal ervan afhangen of we al dan 
niet het Higgs boson zullen vinden. Als het Higgs-
partikel verschijnt, met de voorspelde eigenschap-
pen, dan bestaat het gevaar dat de resultaten niet 
meer of niet minder zullen zijn dan een bevestiging 
van een erg goede theorie, die we al lang kennen, 
en dat alle experimenten die gedurende de vol-
gende jaren zullen volgen die theorie verder zul-
len valideren. Als theoreticus weet ik anderzijds 
dat de theorie rond het Higgs boson een theorie 
is die weinig voldoening geeft. Ik denk trouwens 
dat er een reële kans bestaat dat we het niet gaan 
vinden. Dat zou dan weer erg spannend zijn, want 

dat zou betekenen dat er iets fundamenteels is dat 
we niet begrijpen. Dan zou de LHC omgevormd 
kunnen worden tot een tool om dit opengegooide 
landschap van de fysica te bestuderen waar we 
niet van weten wat te denken of wat te doen.

Tot slot, professor Woit. U beloofde op uw blog 
professor Dorigo hier in Antwerpen zo dron-
ken te voeren in de hoop enkele antwoorden 
rond het Higgs boson te ontfutselen. Missie 
geslaagd?

Woit (lacht) Jammer genoeg, nog niet. 

“Op dit moment zijn we 
erg dicht bij een kantel-
moment.

”

ideas worTh sPreading

TEDxFlanders was natuurlijk meer dan fysica. Het 
was een evenement. Eén dat zijn mosterd heeft 
gehaald bij de TED-conferenties in Long Beach. 
Die worden georganiseerd door TED, een non-
profit organisatie die erin gelooft dat de kracht 
van ideeën de wereld kan veranderen. Hun slo-
gan luidt dan ook “Ideas Worth Spreading”. Een 
hele resem aan activiteiten wordt door hen geor-
ganiseerd en de jaarlijkse TED-conference ligt in 
het brandpunt van alle activiteiten. Daar worden 
’s werelds meest fascinerende denkers geduren-
de vier dagen uitgedaagd om in 18 minuten tijd 
de presentatie van hun leven te houden, de zo-
genaamde ‘TEDTalks’. Die talks kun je ook online 
terugvinden. TEDx-evenementen, zoals TEDxF-
landers, zijn afgeleid van de TED-conferentie en 
kunnen door iedereen georganiseerd worden die 
een TED-achtige ervaring wil delen. Voor zo’n 
TEDx biedt TED aan al wie wil de nodige onder-
steuning en het TEDx-merk aan.

Deze derde editie van TEDxFlanders trok on-

geveer 1.000 toeschouwers naar de Vlaamse 
Opera. We konden met dwars nog net een van 
de andere talks meepikken. John Hunter, een be-
kroond leerkracht en onderwijsconsultant, praat-
te er over zijn ervaringen als leraar en het ‘World 
Peace Game’. In dit spel, een soort uit proportie 
geblazen ‘absurdo-Risk’, moeten kinderen uit de 
lagere school wereldleiders spelen met als ultiem 
doel wereldvrede. Toen hij klaar was met zijn talk, 
kreeg je het gevoel dat de wereld er effectief wat 
beter op geworden was. Hij verliet het podium en 
werd teruggeroepen onder aanhoudend applaus. 
Du jamais vu voor een presentatie. TEDTalks zijn 
inspirerend.

Voor wie op zoek is naar inspiratie: alle TEDx-
Talks, waaronder die van John Hunter en, Tom-
maso Dorigo en Peter Woit, zijn terug te vinden 
via de TEDxFlanders website (http://www.tedxf-
landers.be), maar ook de andere TEDTalks van 
de TED-conferenties staan online op http://www.
ted.com
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kortneusverstopping

De kans is reëel dat ook jouw 

neus verstopt is terwijl je dit leest. En 

dat snuiten niet helpt. Veel artsen hebben 

al vaker opgemerkt dat het gemelde verstoppingsge-

voel niet te herleiden valt tot een echte blokkage. Een 

pas gepubliceerde studie in het vakblad PloS One 

door Kai Zhao en collega’s toont aan dat de sen-

satie van neusverstopping eerder zintuiglijk kan zijn. 

Zo zou koude of vochtige lucht eerder een verstopt 

gevoel geven dan droge, warme lucht. De auteurs 

vermoeden dat vochtigheid en temperatuur in de 

neus samenwerken om nasale koeling te beïnvloe-

den. Die koeling wordt opgepikt door ‘koeltesensors’ 

die bepalen of de luchtstroom als vlot of belemmerd 

aangevoeld wordt. Deze kennis biedt mogelijkheden 

voor meer doelgerichte therapieën in de toekomst. 

Ondertussen zult u het nog moeten stellen met Eu-

calyptol.

2011 Ig nobel Prizes

29 september werden de jaarlijkse Ig Nobel prijzen 

uitgereikt. De Ig Nobel prijzen worden toegekend aan 

studies die je eerst aan het lachen brengen en vervol-

gens aan het denken. Hun bedoeling is “het ongewone 

te vieren, het creatieve te eren – en de interesse aan 

te wakkeren in wetenschap, geneeskunde en techno-

logie.” In de geneeskunde was prof. Luc Warlop van 

de KU Leuven een van de laureaten die gekroond wer-

den voor hun onderzoek naar de invloed van dringend 

moeten gaan plassen op het beslissingsvermogen. In-

teressanter voor studenten misschien was de prijs voor 

literatuur, die naar John Perry van Stanford University 

ging en zijn theorie over ‘gestructureerd uitstelgedrag’. 

Die stelt dat, om een toppresteerder te zijn, je steeds 

aan iets belangrijks moet werken, om te vermijden dat 

je moet werken aan iets dat nog belangrijker is. Alle 

laureaten van dit jaar zijn terug te vinden op: http://

www.improbable.com/ig/winners/#ig2011

Duwtje in de rug voor tutoraatleer- lingenSinds 2005 k u n n e n kansarme en allochtone leerlingen uit de derde graad van het ASO en TSO dankzij het tutoraatproject gratis bij-lessen volgen. Die worden gegeven door geëngageerde studenten uit de AUHA. Vijf van de voormalige leerlingen die dit jaar van start gaan in het hoger onderwijs werden geselecteerd en krij-gen dankzij het project en serviceclub zOnTA een financieel duwtje in de rug, ter waarde van 300 euro. De prijzen werden 13 oktober uitgereikt.
Hormonen verstoord door kastickets? 
Bisphenol A is een chemische stof met een kwalijke reputatie. Het komt 

in ongelofelijk veel gebruiksvoorwerpen voor. Best gekend zijn de baby-

flessen, die ondertussen uit de handel geweerd worden. Bisphenol 

A zou oestrogene effecten hebben, maar het is niet duidelijk of de 

lage concentraties waaraan we dagelijks blootgesteld worden 

enig gevaar opleveren. In een recente publicatie stellen Tinne 

Geens en prof. Adrian Covaci van de Universiteit Antwerpen en 

prof. Leo Goeyens van de VUB dat naast de bekende bronnen 

van bisphenol A, zoals voedsel en drank, er ook andere bronnen zijn 

die niet uit het oog verloren mogen worden. Huisstof, thermisch papier 

zoals in kastickets en ook papieren geld brengen er ons dagelijks mee 

in contact. Reden tot ongerustheid? “De waardes die wij meten, liggen 

duizend maal lager dan de huidige limiet,” zegt Tine Geens. “Anderzijds 

zijn er nog zoveel onzekerheden dat voorzichtigheid geboden blijft.”

IFIUS World Interuniversity Games: 
AUHA stuurde afgelopen maand 
vier teams naar Amsterdam. De 
volleybal heren pakte de we-
reldtitel. De damesvoetbalploeg, 
de zaalvoetbalheren en basket-
balmannen kwamen echter niet 
verder dan de poulefase • Rugby: 
Als voorbereiding op het EK-duel 
tegen Tsjechië wist België, met 
Jef Vantricht, Kroatië met 31-

12 te verslaan. • Hockey: Dragons, 
de ploeg van Jeffrey Thys, Felix 
Denayer, Matthew Cobbaert, 
Josslin niessen en Louis Rom-
bouts speelde eind oktober de 
poulefase van de EHL. De Bras-
schaatse club bereikte 1/8ste fi-
nale door het Zwitserse Rotweiss 
Wettingen en het Nederlandse HC 
Rotterdam te verslaan.

Sporttelex

TeksT:Yannick Waumans

Over onderwijs en onderzoek
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Riccardo Petrella is een Italiaans econoom en 
politicoloog aan de UCL. Hij is voornamelijk 
bekend als stichter van de Groep van Lissabon. 
Deze groep is samengesteld uit 21 academici, 
bedrijfsleiders, journalisten en verantwoorde-
lijken uit de culturele wereld. Petrella staat te 
boek als een van de intellectuele uithangbor-
den van het andersglobalisme.

“Alles is herleid tot waar, men heeft de wereld ge-
privatiseerd en de burger onteigend.”

De elite weigert het toe te geven, maar het econo-
misch en politiek systeem dat sinds de jaren 1970 
opgang gemaakt heeft (de zogenaamd vrije, we-
reldwijde markteconomie), is mislukt. Het zorgde 
immers voor ecologische rampen, financiële cri-
ses, werkloosheid en de malaise van het onder-
wijs.

Het vermarkten van het leven is geen nieuw ge-
geven. De mens heeft immers altijd de aarde en 
haar grondstoffen verhandeld. Graan en olie wer-
den verruild voor schapen, kledij, huizen, grond 
en geld. Nieuw is echter dat men tegenwoordig 
ook onvervangbare goederen, het leven an sich 
en publieke goederen zoals water, zon, gezond-
heid, kennis, onderwijs of veiligheid te koop aan-
biedt. Een rivier, een woud, een ziekenhuis of een 
universiteit ontlenen vandaag de dag hun waarde 
niet aan het feit dat ze essentieel zijn voor ieders 
leven, maar aan het feit dat zij die er baat bij heb-

ben rijkdom kunnen scheppen uit hun productie 
en consumptie.

De bewoner van de aarde, de burger, telt als zo-
danig niet meer mee. Die burger werd vervangen 
door de ‘share’- en ‘stakeholder’. Het recht op 
waardig leven vormt niet langer het fundament 
van onze maatschappij. Die plaats is ingenomen 
door de koopkracht. Zonder deze macht zijn we 
als mens eigenlijk niets meer waard. Onze maat-
schappij verleent legitimiteit aan het bestaan en 
de waarde van welk goed dan ook, enkel en alleen 
omdat het de motor is van financiële inkomsten en 
macht. Daarom sluiten we scholen en ziekenhui-
zen als ze niet economisch rendabel blijken.

Dit zorgt ervoor dat iedereen voorrang geeft aan 
rijk zijn of rijk worden, want men moet nu eenmaal 
‘zijn’ opleiding, ‘zijn’ school, ‘zijn’ kleuterschool 
en ‘zijn’ ziekenhuis kunnen betalen. De lokale ge-
meenschappen die ‘hun’ infrastructuur of noodza-
kelijke collectieve diensten niet kunnen financieren 
of rendabel maken, hebben geen toekomst. Zij zijn 
voorbestemd om langzaam te verdwijnen.

Lokale verantwoordelijken die verkozen zijn om 
het algemeen belang te dienen zijn mededaders. 
De burgers die hen verkozen hebben, hebben hun 
macht verloren. Hun verkozenen zijn bij voorbaat 
onderworpen aan de logica en de belangen van 
private investeerders. Daardoor is de echte demo-
cratie vernederd, geamputeerd. Vandaar de tien-

tallen miljoenen indignados die overal ter wereld 
op straat komen.

Wat kan men dan doen? De oplossingen die de 
heersende klasse voor de economische crisis in 
het bijzonder en het bestuur in het algemeen voor-
stelde, zijn allemaal gebaseerd op het geloof in het 
paradigma van de westerse economie die we nu 
kennen. Consumptie en het aanboren van nieuwe 
markten om als het Westen toch maar internati-
onaal competitief te blijven, zijn cruciaal. Net die 
economische mechanismen die aan de basis 
van de crisis liggen, worden in stand gehouden. 
In plaats van de hele brand te blussen, redt men 
de beste huizen en laat men de rest uitbranden. 
Deze stelling zegt ons immers dat we ons kun-
nen verwachten aan een ‘natuurlijke’ groei van de 
werkloosheid tot 10 procent in de komende jaren, 
terwijl men tot de jaren 80 uitging van een natuur-
lijke minimale werkloosheid van 3 procent. Onder-
tussen wordt het onderwijs gedegradeerd tot een 
machine die enkel menselijk kapitaal produceert, 
dat ingezet wordt in de prestatiemaatschappij en 
de competitiviteit tussen onze private bedrijven 
dient.

Het is opnieuw tijd om de zogenaamde realisti-
sche, evidente oplossingen te weigeren. Ze lossen 
immers niets op, maar hebben wel een uitwerking 
op alle domeinen van onze menselijkheid. 

Riccardo Petrella

OPINIE
Het leven valt ten prooi aan de crisis van de kapitalistische wereld



19

Een rijzige man met overjas, pofbroek en wan-
delstok staart ons aan op het metroperron. Een 
krab heeft zijn hoofd vervangen. Een half uur 
nadien kijkt diezelfde krabman toe wanneer 
we de straat oversteken, en nog later ziet hij 
ons een fantastisch nieuw poetsmiddel kopen 
op de markt. Conclusie: ergens in Antwerpen 
loopt er iemand rond die bij wijze van tijdver-
drijf het figuur Dandy Crab op muren plakt, en 
wij vinden dat fantastisch.

Onlangs echter fulmineerde Kristien Hemme-
rechts in Humo tegen graffiti. Ze vindt dat niet 
mooi, niet interessant, zij wordt daar let-ter-lijk 
ziek van. Nochtans zijn er tegenwoordig ook graf-
fitikunstenaars die door onze stad naar Antwer-
pen gehaald worden om een muur te ‘bekladden’. 
Voor Kristien is graffiti misschien van “hetzelfde 
niveau als een hond die zijn poot opheft”, volgens 
schepen van Cultuur Philip Heylen kan graffiti ze-
ker een meerwaarde geven aan het straatbeeld: 
“Als je in de zestiende eeuw een poll had gedaan 
rond de kunst van Rubens hier in de straten, dan 

was daar misschien uit gebleken dat zijn kunst net 
hetzelfde effect had als street art. Het doet ogen 
opengaan.”

We moeten Hemmerechts dus teleurstellen. Niet 
alleen Heylen vindt graffiti kunst, ook kunstweten-
schapper Simon Goyvaerts stemt in. “Als men te-
genwoordig grafische vormgeving uitroept tot de 
zevende vorm van kunst en strips als de negende, 
dan kun je niet om graffiti heen. Er zit vaak ook 
meer kunnen in dan wat photoshoppen. Je ziet 
meer en meer kunstverwijzingen, zoals het stuk 
van Banksy met de rode ballon: een verwijzing 
naar ‘Le Ballon Rouge’, de film van Albert Lamo-
risse.”

Ook street artist Rose Woods gaat, logischerwijze 
misschien, akkoord: “De naam street impliceert al 
kunst. Ik bestempel misschien niet alle graffiti als 
street art. Een simpele tag is eerder een manier 
van profilering.” Als je in de buurt van de kunst-
humaniora rondwandelt, lijkt het ook meer op een 
territoriumstrijd van puberende alfamannetjes. 
En dan willen we je deze ook niet onthouden: 
op onze vraag of graffiti kunst is, antwoordt een 
anonieme graffitikunstenaar kortweg: “Misschien, 
maar ieders motivatie primeert.” We verkrijgen dit 
antwoord trouwens nadat we onze vragen, rond 
een chocoladereep gewikkeld, op het Muntplein 
hebben gedumpt met ons e-mailadres erbij, en we 
kunnen het niet laten ons toch een beetje under-
ground te voelen.

graffiTi om de graffiTi

Op de Plantin en Moretuslei hebben twee jonge 
straatbeeldkunstenaars – schrijf dàt op uw visite-
kaartje – de spoorwegbrug op legitieme wijze in 
een graffiti-jasje gestoken. Ze heten Eva Car-

Street art is van

“Graffiti is de graancir-
kel van de binnenstad

”

TeksT: annelies DesmeT en max neeTens • FoTo’s: liza Van Der sTock en Tijl De Bock
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don en Thijs Kelder. Die laatste komt uit Rotter-
dam en hoewel het ongetwijfeld een opwaardering 
is van een anders saaie en lelijke brug, moeten we 
ons toch afvragen waarom er per se een Neder-
lander naar hier gehaald moest worden om tegen 
betaling een brug te bespuiten. Gebeurt dat niet 
sowieso, dat bespuiten, en gratis? En is legale 
graffiti geen contradictio in terminis?

Het graffiti spuiten gebeurt inderdaad sowieso. 
Maar dat heet dan vandalisme. De Stad Antwer-
pen wil misschien heel graag hip overkomen en 
aan jongeren appelleren met torenhoge murals, 
ze kan ook haar eigen wetten niet negeren. “In 
Antwerpen zie je te vaak graffiti op bruggen van 
spoorwegen, rolluiken, gevels enzovoort. Graffiti 
op hoog niveau kan zeker een meerwaarde zijn, 
maar graffiti om de graffiti is vandalisme. Het heeft 
totaal het tegenovergestelde effect”, zegt Sche-
pen Heylen.

Kunsteducatief medewerker van het M HKA Dori-
ne De Vos wil dat tegenspreken: “Legitieme graffi-
ti, bijvoorbeeld het stuk aan het Asiadok van Steve 
Locatelli, neemt een deel van de mystiek weg. Als 
het stadsbestuur over het ontwerp moet stemmen 
en een locatie aanduidt, is er weinig of geen spon-
taniteit of verrassingseffect, en daar gaat het toch 
voor een groot deel over.” Wat volgens De Vos 
ook zo aantrekkelijk is aan illegale graffiti, is het 
feit dat er iets doorgeseind wordt voor onze neus, 
iets onbegrijpelijks. Dat geeft ook Heylen grif toe: 
“Of ze een boodschap vertellen? Ik ben overtuigd 
van wel, en vaak is die op maat van jonge locals, 
die wij niet noodzakelijk begrijpen.” Graffiti is de 
graancirkel van de binnenstad.

Nog zo’n vorm van vandalisme - en dat mag u 
vooral niet vergeten - is de street art van Rose 
Woods. Soms ziet u een stoplicht in de vorm van 
een hartje, of een straatbordje dat u verbiedt te 
paaldansen. Dat heet het vernietigen van open-
baar eigendom, en dat mag niet, hoewel het me-
nig hart opwarmt in de ochtendspits. De Stad Ant-
werpen heeft nochtans ook zelf een aantal street 
art projecten gesubsidieerd. “‘Kalender’ van Ben-
jamin Verdonck maakte duidelijk dat Antwerpen 
een stad is waar veel kan. Iedereen reageerde an-

ders op Verdoncks werken, maar ze vormden wel 
onderwerp van discussie”, aldus Heylen. Rose 
Woods protesteert een weinig. “Ik ben als actor 
niet gebonden aan regels en wetgeving en hoef 
me dus geen zorgen te maken dat m’n werk ge-
censureerd wordt door een instelling van boven-
af”, reageert de street artist. “Je moet net zelf die 
illegale drempel overwinnen om met je idee naar 
buiten te komen, waardoor het geloofwaardiger, 
onvoorwaardelijk en echt vanuit het hart komt.” 
Men kan Benjamin Verdonck onmogelijk beschul-
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digen van onecht te zijn of dat zijn werk niet uit het 
hart komt, maar het was op z’n minst ontnuchte-
rend om z’n werk verzameld te zien in een enkele 
ruimte in het M HKA. De vroegere magie was op 
dat moment ver te zoeken.

de maaTschaPPij als canVas

Volgens onze cryptische anonieme bron is graffiti 
“een medium, en de maatschappij faciliteert. In 
eerste instantie als canvas, dan als toeschouwer. 
Bij de ene draait het rond zijn eigen persoon, de 
andere is altruïst. Of de daden wél woorden zijn, 
moet de buitenstaander maar beoordelen.” Mooi 
gezegd, maar ietwat vaag. Rose Woods zegt het 
iets duidelijker: “Soms is de boodschap louter het 
feit dat je bestaat. Maar de street art die het meest 
gedeeld en wijd geapprecieerd wordt, is deze die 
een bepaald systeem of onrechtmatigheid tracht 
aan te kaarten – of dat nu het tekort aan speelplei-
nen in de buurt is dan wel een oorlog in Pakistan 
maakt weinig uit.”

Die maatschappijkritiek vinden we ook terug bij de 
wereldberoemde graffitikunstenaar Banksy. Zijn 

sjablonen tonen ons agenten met rattenhoofden 
en terroristen die met bloemen gooien. Op de muur 
die Israëli’s van Palestijnen scheidt, schilderde hij 

een poort naar een paradijselijk landschap. Net 
als Verdonck is hij zeer aanwezig met zijn nieuwe 
werken en zeer aanwezig in de media. Net als Ver-
donck brengt hij boeken uit met zijn verzameld 
werk, exposeert hij in musea, verkoopt hij wer-
ken. In tegenstelling tot de Antwerpse street artist 
blijft Banksy wel anoniem en dat lijkt nog steeds 
de mystiek te bewaren, hoewel zijn ego groter lijkt 
en hij publiek goed is geworden, wat we van Ver-
donck niet bepaald kunnen zeggen.

Rose Woods zegt dat anonimiteit meestal net de 
kracht van street art is. “Het laat ruimte voor inter-
pretatie. Het is niet altijd belangrijk wie achter de 
acties zit, maar wel dat het gebeurt.” Voor hem is 
de anonimiteit juist heel dankbaar om een stem te 
vormen voor de stemlozen.

Dus misschien is het minder de illegaliteit die 
ervoor zorgt dat we zo bewonderend en gefas-
cineerd naar Dandy Crab en z’n minder antro-
pomorfe verwanten staren. Het is de complete 
afstand die bestaat tussen de brave burger en 
de hoodiedragers met hun spuitbussen. Laat ons 
eerlijk zijn, het Muntplein, waar graffiti legaal is, 
is een van de mooiste openbare kunstwerken in 
België, ook omdat het enige gezicht dat we zien 
het gezicht van het kunstwerk is. De brullende let-
ters en gigantische hoofden die uit de muur pro-
beren breken, geven nieuw leven aan de fletse en 
doodse gebouwen die een afwezige bureaucraat 
neerpootte. Het is een teken dat de stad leeft, en 
dat dat leven ook voortgaat zonder regeltjes. 

“Soms is de boodschap 
louter het feit dat je be-
staat

”
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Geen zichzelf respecterend blad zonder buitenlands 

nieuws, dachten wij. Elke maand bieden we daarom 

een buitenlandse student de kans zijn visie op de ac-

tualiteit te delen. Ditmaal trokken we naar de Demo-

cratische Republiek Congo, waar men toeleeft naar 

presidentiële verkiezingen. Etienne Cishali Kwibuka 

en Francine Iragi Mukotanyi studeerden er economi-

sche wetenschappen aan de Université Catholique 

de Bukavu (UCB) vooraleer zich in Antwerpen aan 

te sluiten bij het IOB-instituut. De auteurs delen met 

ons hun blik op het electorale proces in DR Congo.

De Democratische Republiek Congo is gelegen in 

het centrum van Afrika en met zijn 2.345.000 vier-

kante kilometer en een bevolking van ongeveer 60 

miljoen inwoners vormt het land voor sommigen het 

hart van het continent. De voormalige Belgische ko-

lonie wordt in 1960 onafhankelijk. In datzelfde jaar 

worden Joseph Kasavubu en Patrice Lumumba bij 

de eerste democratische verkiezingen verkozen als 

president en eerste minister. Na een militaire coup 

komt Joseph Désiré Mobutu in 1965 aan de macht. 

Hij regeert tweeëndertig jaar lang zonder enige vorm 

van democratische verkiezingen.

DE KABILA’S KOMEn

In 1997 gooit Laurent Désiré Kabila, middels een re-

bellie, het regime van Mobutu omver. Op zijn beurt 

roept hij zich uit tot de nieuwe president van de 

Republiek. Zijn heerschappij blijkt echter van korte 

duur aangezien de man in 2001, na een regeerpe-

riode van slechts drie jaar, wordt vermoord. Haast 

onmiddellijk na zijn aantreden, krijgt Congo nieuwe 

rebellieën te verduren en die bedreigden de eenheid 

van het land. De belangrijkste rebellengroeperin-

gen zijn zonder meer het Rassemblement Congo-

lais pour la Démocratie (RCD), het Mouvement de 

Libération du Congo (MLC) en de verzetsgroepen 

genaamd Maï-Maï.

Na de dood van Laurent Désiré, volgt zijn zoon Jo-

seph Kabila hem op zonder verkozen te zijn. Een-

maal aan de macht start de president onderhande-

lingen op met de andere oorlogsvoerende partijen 

om het land herenigen, zonder succes. Uiteindelijk 

bereikt men pas via de akkoorden van Sun City in 

Zuid-Afrika een overeenkomst om een overgangsre-

gering te vormen. President Kabila zal zich omringen 

met vier vicepresidenten, één uit elke fractie. Samen 

leggen zij zich toe op de organisatie van vrije, trans-

parante en dus democratische verkiezingen.

Op deze manier worden na 46 jaar dus voor de eer-

ste maal vrije verkiezingen georganiseerd. Het Con-

golese volk is destijds echter electoraal onvoldoende 

ingelicht. Na een volksreferendum wordt de grond-

Verkiezingen in congo

De Internationale Editie



25

wet gewijzigd. Daarin voorziet men presidentsver-

kiezingen met twee stemrondes. In een beslissende, 

tweede ronde strijden de twee sterkste kandidaten, 

Joseph Kabila en Jean-Pierre Bemba om het presi-

dentschap. Hoewel deze tweede ronde geen al te 

grote problemen kent, worden sommige resultaten 

betwist. Dit leidt in Kinshasa tot confrontaties tus-

sen het MLC, dat de overwinning van Bemba claimt, 

en de presidentiële wacht. Uiteindelijk wordt Jo-

seph Kabila uitgeroepen tot democratisch verkozen 

president van de al even Democratische Republiek 

Congo en krijgt hij een mandaat van vijf jaar.

VERTROUWEn TEGEn BETER WETEn In?

Nu zijn ambtstermijn ten einde loopt, bereidt Congo 

zich voor op nieuwe verkiezingen. Tenzij het tegen-

deel wordt bewezen, vinden die komende maand 

plaats. Veel mensen vermoeden dat de verkiezingen 

gemanipuleerd zullen worden, waardoor Joseph Ka-

bila het presidentsambt zal blijven bekleden. Het is 

moeilijk om zulke uitspraken reeds te bevestigen of 

weerleggen. Toch is de organisatie van de stembus-

slag om drie redenen ongerust.

Allereerst werd, omwille van een gebrek aan de no-

dige financiën om de verkiezingen te organiseren, 

de grondwet aangepast om de tweede kiesronde 

te schrappen. Gezien de mate waarin de Europese 

Unie en de internationale gemeenschap nog steeds 

betrokken zijn bij de organisatie van de verkiezin-

gen is deze reden twijfelachtig. Ten tweede lijkt de 

oppositie erg in het nauw gedreven: de middelen 

waarmee zij campagne kunnen voeren zijn de naam 

oppositie nauwelijks waardig. Tot slot doet de aan-

stelling van Ngoy Mulunda als hoofd van het CENI, 

de onafhankelijke kiescommissie, veel vragen rijzen. 

Volgens enkele geruchten zou de voorzitter net als 

president Kabila afkomstig zijn van Katanga, en zelfs 

een bloedverwant zijn.

Deze geruchten ten spijt, is het toch beter het ver-

trouwen te behouden in de Congolese politieke 

klasse. De huidige regering verdient alvast krediet 

voor enkele verwezenlijkingen in haar eerste termijn: 

renovatie van de wegeninfrastructuur, reorganisa-

tie van de politiediensten, het verbeteren van de 

veiligheid in Oost-Congo, terugdringen van inflatie, 

een stabiele nationale munt enzovoort. Dit bewijst 

dat de toekomst van Congo, gezien zijn natuurlijke 

rijkdommen, wel degelijk afhangt van de wil van zijn 

leiders.

De volgende regering heeft echter nog voldoende 

werk voor de boeg. De belangrijkste uitdagingen 

omvatten onder meer de strijd tegen corruptie en 

de straffeloosheid op alle bestuursniveaus, een ver-

dere verbetering van de veiligheid in het rurale oos-

ten, het stimuleren van de nationale economie en de 

gelijke herverdeling van de rijkdommen van het land. 

Kortom, het verzekeren van goed bestuur. 

Wij danken Etienne Cishali Kwibuka en Francine Iragi Mu-

kotanyi voor hun bijdrage.

met  Un iv e rs i t é  Ca tho l i qu e  d e  BukavuVertaling: Bart Van Ballaert • illustratie: sophia simons

“De toekomst van Con-
go hangt af van de wil 
van zijn leiders.
     ”
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Je passeert elke lesdag duizenden mensen 
en plaatsen. Slechts een enkeling is meer dan 
louter figurant. Het is mijn ambitie om daar dit 
academiejaar verandering in te brengen. Elke 
maand ga ik voor dwars op zoek naar de verha-
len van die dagelijkse passages en passanten. 
Deze maand ga ik op stap met de hoveniers 
van de buitencampus.

Telkens wanneer ik, Stadscampusmeisje, op de 
buitencampus kom, voel ik me Dorothy uit ‘The 
Wizard of Oz’ als zij zegt: “I’ve got a feeling we’re 
not in Kansas anymore.” Het is een wereld op zich 
met zijn lommerrijke lanen en imposante, koloniale 
gebouwen. Op een vroege maar mooie maandag-
ochtend spreek ik in het Atrium af met de mensen 
die datgene verzorgen wat de buitencampus het 
meest van de stadscampus doet verschillen: het 
groen.

bomen knuffelen

Als je vaak ‘s morgens vroeg het Atrium passeert, 
heb je die mensen zeker al eens aan het werk ge-

zien. Het groen op Middelheim en Groenenborger 
wordt onderhouden door de leerlingen van de twee 
tuinbouwopleidingen van het deeltijds beroepson-
derwijs van het Leonardo Lyceum. De leerlingen 
van de hoveniersopleiding staan in voor het on-
derhoud van de beplanting en de gazons, die van 
de opleiding tot arbeider in bos- en natuurbeheer 
- opvallend vaak mensen met dreadlocks - ont-
werpen en volgen het natuurbeheerplan. Beide 
opleidingen duren twee jaar en combineren half-
tijds leren met halftijds betaald werken. Het Ly-
ceum werkt hiervoor samen met het Departement 
Biologie van de universiteit. Geert Degrauwe is de 
coördinator van de hoveniersopleiding en wil mij 
vandaag inleiden in de wondere wereld van het 
groenonderhoud.

Wanneer ik iets na acht uur het Atrium binnen-
stap, zit er naast een enkele nog slaperige uni-
versiteitsmedewerker, bijna niemand. Studenten 
zijn er niet te bespeuren, maar in de hoek ontdek 
ik een groep kerels die wel eens mijn collega’s 
voor vandaag kunnen zijn. Als ik hen vraag of zij 
Geert soms weten zijn, antwoordt de flapuit van 

de groep: “Geert? Die is zijnen boom aan ‘t knuf-
felen.” Het ijs is gebroken.

Even later komt een man met de haardos van Ri-
chard Gere op mij toegelopen. Geert stelt me voor 
aan zijn collega Johan die vandaag de tweedejaars 
begeleidt. Wanneer de hoofden zijn geteld en aan 
de afwezigen van vorige week naar hun excuus is 
gevraagd (“Ik zat bij de polis”), wordt de planning 
overlopen. De kerselaar waar Geert net afscheid 
van heeft genomen, hakken de tweedejaars van-
daag om. Achter het Atrium komt een nieuw ge-
bouw en daarom moet het ‘monument’ weg.

Terwijl iedereen de kerselaar bekijkt, bekijk ik ie-
dereen. Er zijn bijna tien jongens met in het mid-
den één meisje - een frèle engel met lumineus wit 
haar. De eerstejaars gaan vandaag met mij als 
hulp/last het pad dat boven de Craeybeckxtunnel 
loopt onkruid- en grasvrij maken. In de opslag-
plaats, een klein gebouw naast het Atrium, halen 
we wat we nodig hebben. Tientallen schoppen, 
borstels en rijven hangen er aan de muur naast 
allerlei andere spullen om de natuur te soigneren 

De uren met Verschueren
bij de hoveniers
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en beheren. Om de rapper Coolio te imiteren: “It’s 
a gardeners paradise.”

borsTelen, blazen & branden

We vertrekken naar Middelheim. In de kelder van 
Gebouw T geeft Geert me werkschoenen. Hij 
toont ook het klaslokaal waar de leerlingen the-
orie krijgen. Wanneer er buiten niets gedaan kan 
worden, zitten ze vaak hier. Dan wordt vooral de 
plantenkennis getest, want een hovenier moet het 
jaar rond planten kunnen herkennen.

Daarna halen we de borstelmachine die het on-
kruid uit de grond, nu ja, borstelt. Iedereen mag 
een keer met het ding rijden, zelfs ik. Uit een an-
der gebouwtje halen we de onkruidbrander. Het 
meest effectieve zijn niet de vlammen die uit de 
machine komen, maar wel de infraroodstraling die 
de cellen in de plant doet barsten. De machines 
zijn verzameld, so let’s get busy baby! Geert heeft 
er wijselijk voor gekozen om de zware machines 
door de jongens te laten besturen. Ik krijg Ghost-
busters-gewijs een rugzak waar een soort slang 
aanzit, oftewel de bladblazer. De bladeren vliegen 

van het pad op de blinkende BMW ernaast. Ik krijg 
al snel een rijf in handen.

De jongens die hier aan het werk zijn hebben heel 
uiteenlopende verhalen. De meesten komen van 
het middelbaar, maar zonder diploma. Wannes 
heeft KSO gedaan en heeft een paar jaar als tuin-
man gewerkt. De artistieke drift is er nog, getuige 
de snelschets van een schedel op zijn werkhand-
schoen. Ben vertelt mij op een opvallend rustige 
toon dat hij autistisch is en daarom in het Buiten-
gewoon Secundair Onderwijs les heeft gevolgd. 
“Op mijn vorige school hadden ze al die verschil-
lende gereedschappen en machines niet”, ver-
zucht hij. De vierde man, een boomlange Georgiër, 
valt met zijn kraakwitte gymschoenen - maat 48 - 
een beetje uit de toon. Zijn proeftijd, de tijd waarin 
leerling en docent kunnen beslissen of de leerling 
wel geschikt is voor de opleiding, zit er bijna op. 

Hij gaat waarschijnlijk stoppen en werk zoeken in 
een fabriek.

Wanneer iedereen aan het werk is en alleen ik 
doelloos met die rijf in handen sta, praat ik met 
Geert. Hoe reageren de studenten eigenlijk? “We 
worden niet vaak aangesproken. Ik heb hier wel 
al een paar keer zware cannabisgebruikers in de 
opleiding gehad en die werden soms bijna para-
noïde. Eentje dacht dat er studenten met hem aan 
het lachen waren en werd toen echt kwaad.” Geert 
vertelt echter ook een heel positief verhaal over 
een Marokkaanse jongen die een tot in de puntjes 
verzorgd herbarium maakte. Dit terwijl hij moest 
opboksen tegen zijn omgeving die tuinieren als 
‘vrouwenwerk’ bestempelt.

Om vijf uur zit de werkdag er op. Het pad is on-
kruidvrij en de kerselaar ligt tegen de grond. Men 
klopt de modder van de schoenzolen en slaat 
het stof uit de kleren. Het is fantastisch dat jonge 
mensen de natuur hier niet alleen in laboratoria 
en tijdens colleges onderzoeken, maar ook in de 
openlucht als toekomstige hoveniers. 

tekst: elien Verschueren • Foto’s: Bart goristekst: elien Verschueren • Foto’s: isaBeau Vogeleer

“De bladeren vliegen van het 
pad op de blinkende BMW

     ”
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Het MarktsegMent
Je kan geen krant openslaan of het ene bericht 
over de aandelenkoersen is al onheilspellen-
der dan het andere. Investeerders reageren op 
regeringstoespraken of kredietbeoordelaars 
verlagen schijnbaar zonder aanleiding de kre-
dietwaardigheid. Hoor je het dan ook in Keulen 
donderen als men het heeft over flash crashes 
of schuldpapier? Iedere maand zal CapitAnt, de 
studentenvereniging die studenten wil inleiden 
tot en begeleiden naar de financiële markten, 
de werking van de beurs verduidelijken door 
het volgen van onze eigenste, compleet arbi-
trair samengestelde aandelenportefeuille.

Iedere dag haalt de Europese schuldencrisis de 
media weer. De financiële markten trekken de be-
talingscapaciteit van de Europese overheden in 
twijfel. Men verwacht vooral dat Griekenland niet 
in staat zal zijn om zijn schulden af te lossen. Maar 
ook Ierland, Portugal, Spanje en Italië liggen in 
het vizier van de markten. Er wordt steeds meer 
rendement geëist van staatsobligaties op tien jaar, 
dit vertaalt zich de laatste maanden in de forse 
stijging van de renten op die obligaties. De reden 
hiervoor is dat de markt vindt dat het risico om 
geld uit te lenen aan een overheid is gestegen. Zo 
vragen beleggers een rente van 24 procent per 

jaar om geld uit te lenen aan Griekenland voor 10 
jaar. Dit is natuurlijk buitenissig hoog. Zeker als je 
kijkt naar de rente van een tienjarige obligatie van 
Duitsland: hier vragen beleggers maar 2 procent.

De markten maken zich vooral zorgen over de 
daadkracht van Europese politici. Zij slagen er 
maar niet in om een gezamenlijk antwoord te vin-
den op de schuldencrisis. Keer op keer zijn de 
maatregelen die worden genomen niet genoeg 
om het vertrouwen in de financiële markten te her-
stellen. Vorige maand werd ook bekend dat Dexia 
in bijzonder moeilijke papieren zit. De Belgische 
staat koopt Dexia Bank België en staat zo garant 
voor het geld van alle spaarders.

de dwars-PorTefeuille deze maand: 
agfa-geVaerT en umicore

Een vluchtige blik werpen op de portefeuille in zijn 
geheel is zeker op zijn plaats om het rendement 
ervan in het juiste daglicht te zien. Immers, het 
potentiële rendement hangt natuurlijk sterk samen 
met de volatiliteit van ieder aandeel. Bij een vola-
tiel aandeel zullen de koersschommelingen ervan 
des te heviger zijn, zowel naar boven als naar on-
der toe. Op zijn beurt beïnvloedt dit het potentiële 
rendement, aangezien een sterke volatiliteit nogal 

snel heel positieve returns of juist heel negatieve 
returns met zich meebrengt. Om het vakjargon 
erbij te halen, kenmerkt de ‘bèta-waarde’ de vo-
latiliteit. Hoe groter de bèta, hoe groter het risico. 
Cyclische aandelen (bèta > 1) zijn vaak zeer vola-
tiel, aangezien deze met de conjunctuur mee be-
wegen. Defensievere aandelen (bèta < 1) worden 
eerder gekenmerkt door hun relatieve stabiliteit en 
zullen niet zo sterk stijgen of dalen ten opzichte 
van een cyclisch aandeel. Gebaseerd op data uit 
The Financial Times heeft de dwars-portefeuille 
gemiddeld 1,52 als bèta-waarde, wat het hogere 
risicoprofiel benadrukt. Benieuwd hoe deze ken-
merken zich zullen vertalen in de return van de 
portefeuille.

Agfa-Gevaert (bèta = 1,62) heeft al langer te lij-
den onder de wereldwijde omschakeling van fo-
topapier naar digitale fotografie. CEO Christian 
Reinaudo weet Agfa voorlopig uit de rode cijfers 
te houden. Het tweede kwartaal werd immers nipt 
afgesloten met een nettowinst van 4 miljoen euro, 
of net 1 eurocent per aandeel. Sinds 1 januari 
2011 heeft het aandeel reeds 40 procent van zijn 
waarde verloren. Een van de grootste zorgen is 
de zilverprijs. Aangezien de filmindustrie behoefte 
heeft aan zilver als een primaire grondstof, bestaat 
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tekst: lucas stoops en Jonah lemaire

er een grote correlatie tussen de verkoopmarges in 
deze branche en de zilverprijs. Het afgelopen jaar is 
de zilverprijs zowat verdubbeld; terwijl elke dollar die 
de zilverprijs duurder wordt, Agfa zo’n 12 miljoen euro 
kost. Grafisch is deze correlatie ook op te merken*. 
Onlangs nam Agfa Healthcare het Braziliaanse WDP, 
een specialist in IT voor gezondheidszorg, over. Een 
vooruitkijkende groep die haar continuïteit wenst te 
verzekeren door initiatieven in de groeimarkten. Door-
heen het jaar koopt de CEO vaak zelf aandelen in, wat 
zijn vertrouwen in de prestaties 
van de groep bevestigt.

Umicore (bèta = 1,27) is een 
materiaaltechnologiegroep op 
wereldschaal. Zijn activitei-
ten zijn geconcentreerd rond 
vier bedrijfssectoren: Cataly-
sis, Energy Materials, Perfor-
mance Materials en Recycling. 
Umicore zet ook in op duur-
zaamheid, een thema dat hot 
is door de steeds stijgende 
grondstoffenprijzen. Umicore 
kwam zeer sterk uit de crisis 
en kon bijzonder goede jaar-
resultaten voorleggen. Het di-

vidend werd nogmaals verhoogd en de prognose voor 
de toekomst ziet er bijzonder rooskleurig uit. Umicore 
heeft een bijzonder sterk management dat elke oppor-
tuniteit aangrijpt om zaken te doen. Recentelijk heeft 
Umicore bijzonder veel eigen aandelen ingekocht. Dit 
omdat het management van oordeel is dat de beurs-
koers van het aandeel veel te laag noteert. Dit is een 
krachtig signaal naar de markten toe. Umicore lijkt, 
naar eigen zeggen, niets te ondervinden van de Euro-
pese schuldencrisis. 

Portefeuille

De komende maanden zullen dwars en 
CapitAnt de beursgang van de volgende 
acht bedrijven opvolgen. Telkens zal Ca-
pitAnt haar met kennis van zake toelich-
ten wat er met de aandelen aan de hand 
is. Deze portefeuille is door onze redactie 
willekeurig samengesteld. Tot spijt van 
aspirant-beleggers wordt enkel terugge-
keken en niet geadviseerd.

Apple Inc. (AAPL): 408 dollar bèta: 1,26

Umicore (UMI): 29,55 euro bèta: 1,27

Telenet (TNET): 27,30 euro bèta: 0,72

AB Inbev (ABI): 39,17 euro bèta: 0,88

KBC (KBC): 18,50 euro bèta: 2,00

Ageas (AGS): 1,38 euro bèta: 2,50

Nyrstar (NYR): 6,92 euro bèta: 1,93

Agfa-Gevaert (AGFB): 1,95 euro bèta: 
1,62

Gemiddelde beta = 1.52
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Oudjes die jongeren in verlegenheid brengen? 
Het is de omgekeerde wereld die de baseline 
vormt van ’Benidorm Bastards’, het verborgen 
cameraprogramma van het jonge, Antwerpse 
productiehuis Shelter. In 2010 ging deze Vlaam-
se productie reeds lopen met de prestigieuze 
Gouden Roos in Zwitserland. Onlangs werd 
bekend dat het 2BE-programma genomineerd 
is voor een International Emmy in de categorie 
‘Best Comedy’. Wij gingen met dwars de no-
minatiekoorts opnemen bij tv-maker en mede-
bedenker Tim Van Aelst, tevens oprichter van 
Shelter, dat ook programma’s zoals ’Wat als?’ 
en ’M!LF’ op ons losliet.

Proficiat, Tim, met jullie nominatie. De Univer-
siteit Antwerpen is voor jou geen onbekende. 
Je hebt hier nog een verleden als student Ge-
schiedenis. Vanwaar deze keuze en had je toen 
al last van de televisiemicrobe?

Tim Van Aelst Ik ben met Geschiedenis begonnen 
uit pure interesse. Mijn idee om televisie te gaan 
maken, kwam na het zien van een aflevering van 
‘Vaneigens’ (de komische afsluiter van Man Bijt 
Hond, nvdr.), dat liep tijdens mijn studies. Zoals 
zovelen werd ik van thuis uit gestimuleerd om 

verder te studeren, maar na twee jaar besloot ik 
de voor mij onbekende wereld van het televisie-
landschap te gaan verkennen. Samen met mijn 
vriendin ben ik naar New York getrokken en daar 
beginnen solliciteren bij een aantal grote televi-
siezenders zonder enige ervaring en zelfs zonder 
geldig werkvisum. Die mensen waren altijd stom-
verbaasd als ze mijn verhaal hoorden en aan de 

receptie kreeg ik meestal als antwoord: “Zou u niet 
beter in een café gaan werken?”, wat ik dan ook 
gedaan heb (lacht). Terug thuis kon ik voor een 
Ketnet-programma beginnen werken. Mijn neef 
werkte al voor televisie en had ervoor gezorgd 
dat ik mee mocht komen brainstormen voor een 
nieuw kinderprogramma rond geschiedenis. En 
voor ik wist was ik de broodjes aan het brengen 
voor de cast en crew van het Peulengaleis. In die 
periode heb ik zowat alle mogelijke functies bin-

nen televisie doorlopen tot ik met mijn idee voor 
een Vlaamse ‘Trigger Happy’ ben beginnen leuren. 
Vanaf dan is het heel snel gegaan.

oPgePasT! Verborgen camera!

Benidorm Bastards is intussen verkocht aan 
27 landen. Canada, Duitsland en Denemarken 
beginnen al aan een tweede reeks. Heb jij per-
soonlijk al interessante aanbiedingen gekregen 
uit het buitenland?

Van Aelst Ik heb zeker al aanbiedingen gekregen, 
maar veel meer kan ik daar niet over zeggen aan-
gezien ik nog volop met die mensen in gesprek 
ben. Voorlopig blijf ik zeker nog bij Shelter en wat 
er waarschijnlijk wel zit aan te komen, is een soort 
‘developement deal’ waarbij ik voor buitenlandse 
zenders mee nieuwe formats ga ontwikkelen.

Je bent voorbije zomer naar Los Angeles ge-
trokken om daar de Amerikaanse versie van 
‘Benidorm Bastards’ mee op te starten. De pro-
ductie was in handen van de NBC. In hoeverre 
was je betrokken?

Van Aelst De Amerikaanse manier van televisie ma-
ken valt op geen enkele manier te vergelijken met 

De triomftocht van de Bastards
Televisiemaker Tim Van Aelst verovert de wereld met oudjes.

tekst: nick De puysseleir Foto’s: shelter

“Amerikanen willen voort-
durend het warm water op-
nieuw uitvinden.

     ”
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het systeem hier in Vlaanderen. De Amerikaanse 
televisiesector is heel hiërarchisch terwijl wij eer-
der als een groep vrienden programma’s beden-
ken en uitwerken. In Amerika is dit ondenkbaar 
en dat heeft zo zijn voor- en nadelen. Zo had ik 
een aantal assistenten die meteen deden wat ik 
hen vroeg. Bij NBC en bij de meeste Amerikaanse 
televisienetwerken werken ze met executive pro-
ducers. Die volgen bijna blindelings de orders op 

van de zenderbazen. Voor ‘Off Their Rockers’ (de 
NBC-versie van ‘Benidorm Bastards’, nvdr.) waren 
er vier, mij incluis. Dergelijke samenwerking was 
wel even wennen voor mij. Bij de Vlaamse zenders 
heb je als producer nog iets te zeggen, in Amerika 
totaal niet. Bij NBC werden er geen vragen gesteld 
bij de eisen van de grote bazen. Daar had ik het 
in het begin toch even moeilijk mee. Af en toe is 
het mij toch gelukt om bepaalde eisen op te leg-
gen maar veel te weinig. Het blijven Amerikanen 
en die willen voortdurend het warm water opnieuw 
uitvinden. Bij een verborgen cameraprogramma in 
Amerika wordt er bijna altijd gewerkt met reveals. 
Zo wordt de man op de straat gewaarschuwd dat 
er gefilmd wordt en dat was voor mij echt wel een 
no go. Heel de magie van de verborgen camera 
gaat zo immers verloren. Na wat overleg hebben 

ze mijn eis ingewilligd en werd er afgezien van het 
systeem van reveals.

Maar desalniettemin een interessante erva-
ring?

Van Aelst Zonder twijfel. Ik heb er twee maanden 
gewerkt en heb enorm veel bijgeleerd. Los Ange-
les was voor mij een heel aangename werkomge-
ving en dat vooral door het prachtige weer. Dat 
klinkt misschien belachelijk maar die helderblau-
we hemel zorgt ervoor dat het daar zo plezant is 
om te werken. Structureel is het hier echter veel 
gemakkelijker en aangenamer om televisie te ma-
ken. Je trekt met de camera op straat en je begint 
te filmen. In LA moet je honderden formulieren in-
vullen, vijf instanties inlichten en vooral veel cen-
ten betalen om zelfs nog maar een testopname te 
draaien.

waddisT, gasT?

Hoe verliepen destijds de audities voor de cast 
van ‘Benidorm Bastards’? Hebben jullie alle 
rusthuizen van Vlaanderen afgeschuimd?

Van Aelst Rusthuizen niet, nee. We hebben wel veel 
amateurtheatergezelschappen gecontacteerd. In 
het begin hebben we geprobeerd met professio-
nele acteurs te werken maar dat bleek al snel niet 
de juiste piste wegens een te grote gêne bij de 
meesten. Uiteindelijk zijn er een zestigtal senioren 
auditie komen doen bij ons en daaruit hebben we 
er dan vijftien geselecteerd waarmee we de straat 
zijn opgetrokken. Bij een eerste kennismaking lie-
ten we iedereen filmpjes zien die wij grappig von-
den en gaven we hen meer uitleg over de sket-
ches die we wilden uitvoeren. Tijdens die vroege 

straatopnames gebeurde een laatste selectie en 
zo kwamen we uit bij de zeven Bastards. Met hen 
hebben we nog wel veel zitten oefenen om de 
grappen echt goed te krijgen. Zo weet ik nog dat 
we hen hier in de tuin (Shelter is gevestigd in een 
oud herenhuis op Het Zuid, nvdr.) wat jongerentaal 
hebben aangeleerd, zodat ze woorden en uitdruk-
kingen zoals Youtube, “Waddist, gast?” en “Kheb 
een poar bollen gepakt” konden uitspreken.

Komt er nu echt geen derde seizoen van Be-
nidorm Bastards?

Van Aelst (gedecideerd) Ik antwoord altijd hetzelf-
de: “Er komt voorlopig geen derde seizoen.” Maar 
‘voorlopig’ is wel een cruciaal woord in die zin. Ik 
heb nooit gezegd dat een derde seizoen uitgeslo-
ten is. Dat is een foute interpretatie van die jour-
nalisten. Ik ga mogelijke opnames voor een nieuw 

“Voor ik wist was ik de 
broodjes aan het brengen 
voor de crew en cast van het 
Peulengaleis!

     ” Tim en Vince



seizoen van de ’Bastards’ trouwens nooit aan de 
grote klok hangen, het blijft tenslotte een verbor-
gen cameraprogramma. Er komt wel zeker een 
tweede seizoen van ‘Wat als?’ (sketchprogramma,  
nvdr.), waarvan de opnames nog wel even op zich 
zullen laten wachten.

Kan je al iets vertellen over een nieuw pro-
gramma?

Van Aelst Over nieuwe programma’s kan ik nog 
niks zeggen, maar we zijn zeker volop bezig. We 

gaan de komende weken een aantal testjes draai-
en, meerbepaald een aantal improvisatietests en 
daarvoor zoeken we nog een zeventigtal mensen 
voor publiek. Deze improvisatietests zullen door-
gaan in theater Klokhuis, vlakbij de Universiteit 
Antwerpen. Allen daarheen, dus.

zwiTserland - new york - benidorm

Wat als jullie op 21 november de International 
Emmy winnen?

Van Aelst Veel champagne drinken! Wij vliegen met 
een kleine delegatie van Shelter naar New York en 
het plan is om veel leute te maken of we nu win-

nen of niet. Ik ga het wel deftig houden, want toen 
we vorig jaar in Zwitserland de Gouden Roos heb-
ben gewonnen, ben ik in een fontein gesprongen 
waardoor ik twee parasieten heb opgelopen en 
drie maanden in bed heb gelegen. Ik ga dus nu 
zeker niet de gek uithangen. Voor ons is de nomi-
natie op zich al een overwinning.

Ik las ergens dat een touroperator ‘Benidorm 
Bastards’ gebruikte om extra reizen naar Be-
nidorm te boeken. Hebben jullie al telefoon ge-
kregen van het toerismebureau van de Spaan-
se badplaats?

Van Aelst (lacht luidop) Nee, dat wist ik niet. Bij mijn 
weten hebben we nog geen bericht gekregen van 
het toerismebureau daar. Wij hebben wel al veel 
reclameaanbiedingen gekregen waarvan we de 
meesten hebben afgeslagen om het programma 

zelf niet uit te buiten. We hebben ook eens een 
kwade telefoon gekregen van de burgemeester 
van Benidorm die van plan was juridische stappen 
te ondernemen tegen ons. Ik heb hem toen ge-
lukkig duidelijk kunnen maken dat Benidorm Bas-
tards een supercool programma is waardoor dat 
het toerisme alleen maar ten goede zou komen. 
Kort daarna heeft hij de klacht laten vallen.

Als afsluiter: Je bent nu al een tijdje met televi-
sie bezig. Wat zijn volgens jou de drie belang-
rijkste elementen die een televisieformat suc-
cesvol maken?

Van Aelst (denkt even na) Ten eerste heb je een 
krachtige baseline nodig die bestaat uit maximum 
één of twee zinnen, waaraan je heel het program-
ma kan ophangen, de potgrond als het ware. Ten 
tweede is een heel goede uitwerking van groot be-
lang. Dan heb ik het over elk detail dat juist moet 
zitten, van de presentatie tot de montage en ga zo 
maar door. Tijdens het draaien van ‘Wat als?’ vond 
ik het bijvoorbeeld belangrijk welke planten er in 
de achtergrond stonden. Het kan dus ver gaan zo-
lang je het maar met liefde uitwerkt en dat brengt 
mij bij het derde punt: hart en ziel. Een programma 
moet je maken omdat dat het programma is dat jij 
zelf wil zien. 

“Ik ben in een fontein ge-
sprongen waardoor ik twee 
parasieten heb opgelopen en 
drie maanden in bed heb ge-
legen.

     ” Tim en beTTy whiTe
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tweet als eerste 
#Sioen @dwars_ua 
en win een van onze 
vijf duotickets voor 
de voorstelling van de 
nieuwe cd van Sioen op 
10 november in Rata-
plan
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Diskette
REWInD Welke helder denkende student zou heden ten dage zijn zuurverdiende 

eindwerk toevertrouwen aan een flinterdun magnetisch schijfje, slechts beschermd 

door een slap, plastieken omhulsel en een klein verschuifbaar metalen plaatje? Am-

per twee decennia geleden had de gemiddelde computergebruiker geen andere 

keuze. Het wereldje van personal computing stond nog in zijn kinderschoenen en 

werd aangestuurd door onzorgvuldig geschoren mannen met dikke brillenglazen en 

wollen coltruien.

PLAY Voor het uitwisselen van bestanden of het maken van een reservekopie waren 

gebruikers aangewezen op een van de meest iconische datadragers die de compu-

tergeschiedenis rijk is: de diskette. Tegen midden jaren 90 was vrijwel iedereen be-

kend met de 3½ inch floppy disk, waarvan het meest gebruikelijke type amper 1,44 

MB kon bevatten - naar hedendaagse maatstaven niet eens voldoende voor een 

halve popsong. Wie meer wenste te bewaren, diende genummerde reeksen disket-

tes te gebruiken, met alle frustrerende gevolgen van dien. Om nog maar te zwijgen 

over de kwetsbaarheid van magnetisch opgeslagen data. 

FAST FORWARD Met de komst van het nieuwe millennium verdween ook de befaam-

de diskette. Het kleurrijke plastieken vierkantje werd vervangen door een blinkend 

schijfje van polycarbonaat, beter bekend als de compact disc. Met hun ongeziene 

opslagcapaciteit zetten deze blitse frisbees de verouderde floppy’s snel buitenspel. 

Sinds de intrede van cd’s, dvd’s, USB-sticks en internet, blijft van de revolutionaire 

diskette niet veel meer over dan een bestofte herinnering. Al zullen toekomstige digi-

tal natives zich vol verwondering afvragen waar dat icoontje naast de knop ‘Opslaan’ 

toch vandaan komt. 

De Kuskesdans
REWInD Weinigen zullen weten dat het alom bekende nummer ‘La Bamba’ oor-

spronkelijk een simpel Mexicaans folkdeuntje was. Het werd voornamelijk gespeeld 

op bruidsfeesten, waarbij de pasgehuwden een ingewikkelde dans met de voeten 

uitvoerden. Ritchie Valens maakte in 1958 een adaptatie van het lied die het tot in de 

Amerikaanse hitlijsten schopte. Het nummer staat zelfs als enige niet-Engelstalige 

lied in de top 500 van beste nummers aller tijden van het muziekblad Rolling Stone.

PLAY ‘La Bamba’ duikt meestal voor het eerst in iemands leven op rond de tijd dat de 

lagere school ten einde loopt. De namiddagfeestjes met cola en cake veranderen in 

avondfeestjes met cola en chips, en er wordt al eens geslowd. Alsof dat nog niet ge-

noeg stress oplevert, breekt steevast het moment aan waar iedereen naar uitkijkt en 

tegelijkertijd voor vreest. De eerste tonen van de kuskesdans schallen uit de boxen 

en men vormt aarzelend doch gretig een kring. De jarige wordt tegenstribbelend in 

het midden geduwd en enkele angsthazen vluchten richting toilet. Ondertussen ra-

zen de kriebels door je buik. Wie ga jij uitkiezen? En ga je überhaupt wel uitgekozen 

worden? En door wie? Veel te snel is het nummer gedaan, en is het uitkijken naar 

de volgende slow.

FAST FORWARD ‘La Bamba’ verliest ook in latere levensfases niets van zijn magi-

sche kracht. Maar helaas, naarmate men ouder wordt, blijkt de dj hoe langer hoe 

minder in het bezit van deze geweldige schijf. De tijd breekt aan dat je voor wat 

fysieke nabijheid zelf initiatief dient te ondernemen. Als je het een beetje goed weet 

aan te pakken, kan je per slot van rekening op ieder lied iemand binnendraaien. Die 

zeldzame keer dat de plaatjesdraaier van dienst op het gelukzalige idee komt om de 

kuskesdans te draaien, profiteer je er dus maar best van.  

Tekst: Elias Storms Tekst: Julia Stappers
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De   nuttelozen   van   de   nacht*
CAFé DE HAAn

Maarten Inghels is dichter, schrijver en 
kroegtijger. Elke maand is hij, zoals Brel 
het ooit bezong, een van de nuttelozen 
van de nacht en bekijkt hij de bodem van 
zijn glas in een volkscafé.

Sommigen dichten barman Dirk Martens 

een haast mytische status toe. Hij is voor-

malig werkman bij het Echt Antwaarps 

Teater, maar glorieerde in een vorige 

eeuw als het personage Achmed in de 

oude VTM-serie ‘Chez Bompa Lawijt’. Ik 

heb geen seconde van deze, waarschijn-

lijk onweerstaanbaar op de lachspieren 

werkende televisiereeks gezien, maar aan 

de reacties van omstaanders in café Den 

Haan moet Achmed voor het vuurwerk in 

de dialogen hebben gezorgd, een perso-

nage dat alleen al door zijn entree in en-

kele spaarzame scènes uit de deurenko-

medie een lachkramp bewerkstelligt.

De voornaamste grap die Dirk Martens 

in dit universum maakte, moet wel die 

met Stad Antwerpen zijn. Na een dispuut 

met de directeur van het Echt Antwaarps 

Teater werd komiek Martens in 2000 aan 

de deur gezet, maar van de stad moest 

hij zich ‘beschikbaar houden’. Als trouwe 

hond van zijn werkgever bleef Dirk Mar-

tens ‘op de bank zitten’, waarna hij het 

volkscafé Den Haan in de Huikstraat 

openhield. Pas na vijf jaar merkte de 

stadsadministratie op dat Dirk Martens 

nog steeds een loon werd uitbetaald en 

spande de Stad een proces aan tegen de 

sympathieke Dirk.

Ondertussen ging zijn geliefde café Den 

Haan failliet, verkocht hij het door aan 

nieuwe eigenaars en brandde het huis-

kamercaféetje af door een kortsluiting. 

Maar sinds een tijdje trekt het herschil-

derde café zich als een diesel weer op 

gang. De authentieke bruine bankstellen 

zijn bij wonder bewaard gebleven, alsook 

de houten ton op manshoogte – waarvoor 

die dient weet niemand. De toiletten zijn 

nog steeds vrouwonvriendelijk hygië-

nisch en er staat een nieuwe toog waar-

aan volgens velen nog steeds de beste 

Stella van ’t Stad getapt wordt.

Als trouwe klant - met wat goede wil kan 

men mij tot buur rekenen - passeer ik nog 

geregeld café Den Haan en steevast staat 

mijn ‘boerke’ gereed. Sonja, de vriende-

lijkste barvrouw in omstreken, kent ieders 

wens en aanhoort van de stamgasten 

graag de vaste klachten over God, Staat 

en De Koers. In een goede bui bedeelt ze 

borrelnootjes, hoewel de bakjes versnap-

peringen wel eens als asbakken worden 

aanzien. Maar als trouwe kroegtijger moet 

ik tot mijn spijt beamen dat het rookver-

bod in volkscafés als deze vooral stevig 

roet in de commerce strooide.

In volkscafés (café Den Haan pretendeert 

een van de oudste in Antwerpen te zijn) 

kwamen alleen stamgasten die roken. “Die 

blijven nu thuis”, zucht Sonja meestal. 

“De kas blijft leeg.” Haar vroegere klanten 

gaan voor het goedkopere blikbier en hun 

eigen sofa, waarin ze wél mogen paffen. 

Praten kan je immers ook tegen het tele-

visietoestel. Op druilerige herfstavonden 

is het huiskamerinterieur van café Den 

Haan haast leeg. Ik mis dokwerker Walter 

met zijn kleine dochter die in elk gesprek 

zeven keer “Nobody gives a fuck, da’s de 

realiteit!” tussenwerpt. Ik mis professio-

neel loontrekker Dirk Martens die in een 

dronken bui wel eens het vat bier gratis 

durfde leeg te tappen. Ik mis diezelfde 

avonden waarop hij zijn vinylsingle ‘Stok-

kevis en Bakelauw’ op maximum volume 

draaide en luidkeels meezong.

De binnenstad in Antwerpen loopt lang-

zaamaan leeg. Cafés verdwijnen omwille 

van onbetaalbare huurprijzen, het ver-

lies van clandizie door het rookverbod, 

of het straatlawaai van de rokers wringt 

hen de nek om. Toenemende intolerantie 

van lofteigenaars in de binnenstad die de 

kalmte van het platteland hadden ver-

wacht, is het laatste duwtje in de rug.

Ga, nu het nog kan, naar café Den Haan. 

Met wat goed geluk kom je er een aan 

wal geraakte zeeman tegen, of Dirk Mar-

tens, of een andere kleurrijke figuur uit het 

Schipperskwartier. Aanhoor de verhalen 

die met het verstrijken van de tijd alleen 

maar legendarischer worden, en warriger. 

Kijk naar de talloze porseleinen beeldjes 

van kippen en hanen. Drink iets, en staar 

even uit het raam. 

www.maarteninghels.be
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‘I Follow Rivers’ van Lykke Li (The Magician Remix). Knap toch hoe Lykke Li je 

- net als Robyn, die andere Zweedse popprinses - na het dansen steeds achterlaat 

met een melancholisch gat in je borst. (Yannick Dekeukelaere)

‘Ka Mate’ van All Blacks. Varianten van Tonga en Fiji lonen ook de moeite. Als 

echter een joelend, Aucklands publiek bij Piri Weepu’s aanzet uit z’n dak gaat, krijg 

ik kippenvel. (Floris Geerts)

‘Let em Come’ van Scroobius Pip feat. Sage Francis & P.O.S. Een nummer dat 

jongelingen aanspoort een hoodie aan te trekken en figuren van autoriteit te belagen 

- in de gietende regen. Dat soort nummer. (Max Neetens)

‘Tunak Tunak Tun’ van Daler Mehndi. Een dansinspiratie voor het komend nachtje 

stappen? Bekijks gegarandeerd! (Bart Goris)

‘Black Swan’ van Thom Yorke. “You cannot kickstart a dead horse.” Een prachtlied 

en een waarheid als een bus. What more do you want? (Annelies Desmet)

‘Blood’ van The Middle East. Oorverdovende schoonheid, ontdekt bij de credits 

van Crazy, Stupid, Love. Met ontploffing op het eind. (Yannick Waumans)

‘Snabeln’ van Hugg & Pepp (Dahlbäck remix). Een vleugje I Love Techno uit de 

oude doos waarvoor je je alvast niet hoeft te schamen. (Bart Van Ballaert)

‘Grândola, Vila Morena’ van Zeca Afonso. Het lied van De Anjerrevolutie in Portu-

gal en zoet aan de oren. (Benjamin Theys)
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Verwijdering ‘KatholieKe’ goed Voor acroniem KUlNIeuwe NAAm wellIChT STedelIjke NedeRlANdSTAlIGe 
uNIveRSITeIT leuveN

Schokkend: 
Rode Duivels missen 

Europees Kampioenschap!

AlS ‘Het NieuwS’ ooit HAAR feiteN dubbelcHeckt
iS Het vooR de SHow

AmerikAAnse troepen trekken weg uit irAk

Obama: “Occupy antwerp deed me nadenken Over grOOtte 

bezettingsmacht”

Janssen verOOrdeeld tOt levenslang

Jansen: “sterker nOg, levenslang!”

Uitgeperst

Schokkend: Groenen 

niet in regering!

Schokkend: 

Turkije!



38

Los het raadsel op met behulp van enkele tips 

en het volgende logigram. Stuur je oplossing 

samen met je studiejaar en -richting en 

rolnummer naar contact@dwars.be of per 

gele briefkaart naar Logigram Prijsvraag, 

Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen. Als het juist 

is, spelen een wedstijdje duimworstelen om 

te bepalen wie wint. De winnaar kunnen we 

helaas niet verblijden met maaltijdcheques. 

Gelukkig hebben de Associatie en de Stad Ant-

werpen cultuurcheques ter beschikking gesteld. 

dwars geeft elke maand een boekje weg, met 

dank aan de leading lady  van de cultuur, Linda 

Schools.

Logigram

OplOssing dwars 68

Had het juiste antwoord gevonden en wint de 
felbegeerde cultuurcheques: Yet Ceulemans
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Barry, Foempe, Burt en Loewie zijn zoals de meeste studenten, typische 
tooghangers. Ook vanavond maakten ze het weer bont. Op vaste tijdstip-
pen pakt elk van hen graag uit met een gepaste partytrick.

Loewie dronk meer pintjes dan zijn blonde drinkebroer. Burt, verloor vo-1. 
rige week in een tragisch drankgerelateerd ongeval nog zijn handen. Hij 
was sterk beperkt in het soort partytricks die avond. 
Degene die halverwege de avond besloot het gezelschap te imponeren 2. 
met zijn handstand had meer gedronken dan degene die twee weken 
terug in een dronken bui zijn haar paars had geverfd. De paarsharige gaf 
later die avond nog een geboerde versie van het Belgische volkslied ten 
berde. 
De Foempe, die zoals altijd het meeste bier ophad, heeft die avond geen 3. 
pen of potlood aangeraakt. De volksliedboerder dronk het minste.
Toen een dame aan haar portretteerder vroeg hoeveel hij wel niet ophad, 4. 
antwoordde die:  “Geen 8. Ik denk minder. Of waren het er meer? In elk 
geval, geen 8.”

Professor Kledij ScoreStreek

Chemie
Rechten

Wiskunde
Taalkunde

De roodharige student 5. 
stak een vuist in zijn 
mond en moest afge-
voerd worden naar de 
spoed. 
Barry stak vorige week 6. 
nog zijn vuist in zijn 
mond, maar besloot dat 
deze week niet te her-
halen, nadat hij de week 
daarvoor om die reden 
naar de spoed was afge-
voerd. 

Sandalen
Jeans
Bril
Hoed 19 punten

Antwerpen

Gent
Brussel

Nederland
9 punten

15 punten
5 punten
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Oktober 
2011 Als je net zoals ik amper zon hebt gezien deze zomer, je hoofd breekt 

over de alomtegenwoordige crisis en nog steeds worstelt met studiepro-
gramma’s en beursgerelateerde stresssymptomen begint te vertonen, is 
er geen betere remedie dan deze cultuuragenda om alle kopzorgen te 
laten bekoelen. Je zal je helemaal zen voelen. Beloofd.

door Annelies Desmet

DESINGEL (11/10-17/04)  •  Studium Generale •   
Lezingenreeks in samenwerking met Artesis over onze 
generatie, haar kwalen en uitdagingen. Verschillende in-
teressante sprekers rond diverse thema’s. Voor ieder wat 

wils en helemaal gratis, telkens op dinsdag.

WINKELHAAK (15/10-26/11)  •  Hel Looks •   Je 
hebt Facehunter, Antwerp street style, Il Sartorialist, ... 
en als je dan nog niet weet wat aandoen: check Hel 
Looks! Of je hebt geen idee waar ik het over heb: Check 
Hel Looks! Nu in expovorm op groot blinkend formaat in 
Designcentrum Winkelhaak te bezichtigen.

TRIX (27/10)  •  Entropology •  Er is al genoeg gezegd 
en gezeverd over School is Cool, maar dit talent van ei-
gen unief zal je bij de lancering van hun debuutalbum 
andermaal van de sokken blazen.

CC ZWANENBERG (01/11)  •  Heist Record 
Fair  •  Niet bij de deur, maar voor de vinylofiel 
wel een klein walhalla. Gigantisch aanbod van 
duizenden tweedehands vinylplaten, cd’s, mu-
ziekboeken, posters en memorabilia uit heel 
Europa.

ARENBERGSCHOUWBURG (8/11) • Cocaïne 
is geen FairTrade •   De UAB nodigt je uit op het 
startevenement van hun meest recente bewust-
makingscampagne. Het project ‘Cocaïne is geen 
fairtrade’ wil de afneemmarkt van deze drugs 
bevragen. Aanbod en vraag zijn nu eenmaal el-

kaars bestaansvoorwaarde. Kom zeker je licht opsteken, en 
voel je maar lichtjes moreel verplicht.

MONTY (15/11-07/12)  • Onze paus •  Wunderbaum 
speelt een tekst van de gevierde Nederlandse auteur Ar-
non Grunberg. Het stuk gaat over een Vlaamse academi-
cus die geen werk vindt, en zijn geluk gaat zoeken aan 
een Poolse universiteit. Het wordt een totale catastrofe. Of 

naar je mama luisteren op te late leeftijd slecht voor de gezondheid is.

ANTWERP EXPO (31/10 - 11/11)  •  Boekenbeurs   
•  Voor signeersessies, veel kinderen, ouders met re-
genjassen en buideltasjes, en goodiebags, één adres: 
de Boekenbeurs. Check wat er gepland staat voor je 
het waagt deze massa te trotseren, De Groene Water-

man is immers het hele jaar open.

DE MARKTEN BRUSSEL (11/11)  • Gego-
ten lood  •    Lezing door Lieven de Cauter, 
actueel intellectueel zwaargewicht, in samen-
werking met DeWereldMorgen. Het entropisch 
imperium. Van Ground Zero tot Tahrir Square. 

Het post- 9/11-tijdperk vanuit activistisch oogpunt. Je zal niet 
gerustgesteld, maar wel bewustgemaakt worden. Meer info 
op http://www.gegotenlood.nl/

SCHELD’APEN (11/11)  • Vies feest •  Er 
zal wel genoeg verantwoord, gedoneerd en 
verbroederd worden zonder jou op deze dag. 
Dus doe je vuile sloefkes aan en begeef je naar 
Scheld’Apen voor het denderend VIES FEEST. 
Het zal zijn zoals het klinkt. Vies. Feestelijk.

VLAAMSE OPERA (VANAf 16/11)  • Tsjarodejka •   
Een ietwat onbekendere opera van Pjotr Iljitsj Tsjaikovski 
(1840 - 1893) die aan elkaar hangt van de contrasten 
tussen oud en jong, conservatisme en progressiviteit, 
publiek en privé.

ARENBERG (19-20/11)  • Crossing Border •   Als je 
maar één dag uitgetrokken hebt voor cultuur deze maand, 
neem dan deel aan Crossing Border en je krijgt het via 
een infuus binnen gepompt. Je hebt je shot binnen en 
kan weer een maand interessant doen aan de toog van 
Kassa 4.

THEATER ZUIDPOOL (23-26/11)  •  Salome Redux 
•  Want Johannes zeide tot hem: Het is u niet geoorloofd 
haar te hebben. En willende hem doden, vreesde hij het 
volk, omdat zij hem hielden voor een profeet. Maar als de 
dag der geboorte van Herodes gehouden werd, danste de dochter 
van Herodias in het midden van hen, en zij behaagde aan Herodes.

Partytrick

Partytrick
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dwars in... Albanië
FoTo: Florian Dierickx

Zelf ook met een dwars in het buitenland? Stuur je foto voor ‘dwars in ...’ naar contact@dwars.be en maak kans op een Knack-abonnement van zes maanden.


