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Het nieuwe academiejaar mag dan net aangebroken zijn, ons dwarsjaar is al een poos bezig. Alle woorden die nu in je handen  
verzameld rusten, hadden immers de tijd en energie van een bende studenten nodig. Studenten die meermaals het gezonde evenwicht 
tussen vakantie, herexamens en deadlines uit het oog verloren.

Wij zijn daarin echter geen uitzondering. Kreeg jij dit boekje in 
je knuisten geduwd op het Sint-Jansplein of op de Bist? Dan ben 
jij mooi getuige van het harde werk dat Unifac en ASK Stuwer de 
afgelopen maanden verzet hebben.

Zo’n engagement vraagt tijd. Niet iedereen staat daarbij stil. 
Het VLOR-advies wel: het pleit voor financiële vergoedingen voor  
studentenvertegenwoordigers. Ongeacht de briljantheid van dat 
idee, of het gebrek eraan, maakt het dat engagement nog eens 
openlijk in de aandacht komt. Vergeet tijdens het discussiëren ech-
ter niet dat nog andere studenten zich minstens even hard inzetten. 
In andere verenigingen of kringen.

Het zijn ál die studenten die schipperen tussen studietaken en hun 
bijkomende engagement. Zowel voor beginnende zieltjes als de 
oude rotten is dat – ondanks welk advies ook – geen evidentie. 
(Bijna) verdrinken overkomt de besten. Dat het desondanks de 
moeite waard is, weten zij allemaal.

Aan zij die (al dan niet) succesvol balanceren voor het hogere 
doel: hoedje af. Aan zij vol engagement en goesting: laat het je 
er vooral niet van weerhouden om even goedgelovig optimistisch 
jouw nieuw academiejaar te vullen. Het maakt onze universiteit (en 
jezelf) toch zoveel mooier.

balanceren

Anouk Buelens-Terryn 

hoofdredacteur

colofon
dwars is het studentenblad van de Universtiteit Antwerpen, gemaakt voor en door haar studenten. 
Het magazine verschijnt drie keer per semester en wordt gratis verdeeld op de UAntwerpen-campussen Drie Eiken, 
Groenenborger, Middelheim en Stadscampus. Op www.dwars.be is bovendien wekelijks nieuwe content te vinden. 
Dit nummer werd afgesloten op 17/09/2017. 

hoofdredacteur
redactiesecretaris

Amaury De Meulder ■ Anouk Buelens-Terryn ■ Caroline Van de Pol ■ Daan Krake ■ 
Donna Kerseboom ■ Joanna Vervoort ■ Jonathan Mertens ■ Leonie Vanstappen ■ 
Quinten Van den Broeck ■ Rin Verstraeten ■ Stijn Demarbaix 
Joanna Vervoort (verantwoordelijke) ■ Astrid Devlaminck ■ Caroline Van de Pol ■ 
Leonie Vanstappen ■ Maxene Willems ■ Oscar Terryn ■  Ruben Bal ■ Silke Rochtus ■ 
Stijn Demarbaix ■  Ulrike Teurelincx
Natasja Van Looveren (verantwoordelijke) ■ Lisa Decré ■ Lize D’haese ■ 
Stine Moons

Anouk Buelens-Terryn
Amaury De Meulder

Stine Moons (verantwoordelijke) ■ Alex Noels ■ Lisa Decré ■ Lize D’haese

Iris De Bondt ■ Ken Van Oproy ■ Margo Buelens-Terryn

adjunct-hoofdredacteur   Donna Kerseboom e-mail     contact@dwars.be adverteren     adverteren@dwars.be website     www.dwars.be

web

social media Leonie Vanstappen

Maxene Willems ■ Ruben Bal

Vragen, opmerkingen en suggesties zijn van harte welkom, alsook lezersbrieven. Anonieme brieven komen 
echter niet in aanmerking. De redactie behoudt zich het recht ingezonden stukken in te korten of niet te plaatsen.

Oplage: 2.600 exemplaren. V.U. Anouk Buelens-Terryn, Kleine Kauwenberg 22, B-2000 Antwerpen

PR Quinten Van den Broeck (verantwoordelijke) ■ Caroline Van de Pol ■ Daan Krake ■ 
Jonas Heymans ■ Rin Verstraeten

IT Stein de Groof (verantwoordelijke) ■ Ruben Van Assche

drukkerij Favorit

met dank aan Amber Vanluffelen ■ Simon Van Den Bergh ■ Yannick De Meulder

beeld

vormgeving

freelance

eindredactie

redactie

cover Lize D'haese

strip Annelies Belemans ■ www.atelierannelies.be ■ elkedageenwoord.tumblr.com



4

tekst: Anouk Buelens-Terryn ■ beeld: Lize D'haese

(noem mij geen) predikant 
van de diversiteit Sven Gatz



5

Jongeren met een migratieachtergrond zijn onder-
vertegenwoordigd in de Antwerpse aula's. Onze 
rector Herman Van Goethem wil hun negenprocent- 
vertegenwoordiging graag optrekken. Inzetten op 
diversiteit is immers belangrijk, dat vindt ook Sven 
Gatz. Kan onze minister van Cultuur, Jeugd, Media 
en Brussel hierin wat betekenen?

"We kunnen er niet omheen: wanneer je uit een lagere 
inkomensklasse komt, stroom je minder snel door naar de 
universiteit. Nochtans is dat in de jaren zestig en zeventig 
al eens volledig omgegooid. Met de democratisering van 
het onderwijs kregen we toen een hele generatie op de 
schoolbanken.”

in de klas

“Waarom zouden we dat vandaag niet opnieuw kunnen 
doen? Er is geen enkele reden waarom iemand met een 
migratieachtergrond niet op de universiteit terecht zou 
kunnen."

"Hoewel we elk jaar wel wat terrein winnen, gaat het 
toch niet snel genoeg. Ik breek daar mijn hoofd over. En 
niet alleen vanuit cultuur, ook bij andere beleidsdomeinen 
zou het sneller en evidenter vooruit moeten gaan.”

Binnen uw legislatuur zien we tal van initiatieven die de 
link leggen tussen cultuur en onderwijs. Waarom zo inzet-
ten op dat laatste?
“We kennen de eenvoudige reden allemaal: hoe vroeger 
we kinderen in contact brengen met cultuur, hoe beter. 
En we leveren goed werk. Voor leerlingen in de lagere 

school hebben we een erg mooi aanbod waardoor we 
de kinderen tot en met twaalf jaar goed meekrijgen. Cul-
tuur is leuk, interessant."

“In de lagere school kan mainstream nog gewoon 
mainstream zijn. Vanaf het secundair wordt dat persoon-
lijker: het moet niet meer leuk zijn, maar cool. De enigen 
die daardoor kunnen breken zijn goede leraren. En kun-
stenaars!"

“Sinds vorig schooljaar gaan er immers vier kunstenaars 
de klassen rond. Voor een halve dag, een week of meer. 
Van mij mag dat nog langer, maar ik begrijp dat scholen 
soms ook een beetje moeten lesgeven." (lacht)

“Op die manier hopen we een intensief contact te creë-
ren tussen cultuur en jongeren. Ik geloof dat je zo echt ge-
triggerd kan worden en cultuurbeleving blijft volhouden. 
Als mijn hypothese juist is, moeten we dat nog vijf tot tien 
jaar verderzetten voor we daar de blijvende gevolgen 
van zullen zien.”

Het lijkt me moeilijk om Vlaanderen te overtuigen van 
deze (langetermijn)investering in cultuur. Wellicht ligt de 
bevolking minder wakker van besparingen in uw sector 
dan bijvoorbeeld binnen Onderwijs en Mobiliteit.
“Het klopt dat mijn plannen onderdoen voor goedkoop 
vervoer en sterk onderwijs. Toch wil ik de mythe uit de 
wereld helpen die zegt dat er meer bespaard is op cul-
tuur dan op andere sectoren. Die besparingen zijn even-

redig doorgevoerd. Het klopt wél dat je het gevoel hebt 
dat wij het eerste zijn waarop je kan besparen.”

maatschappelijke correctie

“Mijn argumentatie voor cultuur is altijd op middellange 
termijn en immaterieel van aard. Je mist het pas wanneer 
het er niet meer is. En zolang het er is, lijkt het er altijd te 
zijn. Dat is ook de handicap – of net de uitdaging – voor 
de minister van Cultuur. Wie dat ook wezen mag.”

“We smeren voortdurend coalities met slimme actoren 
op het terrein. Dat is nodig, want stel je een samenleving 
voor waar de treinen spotgoedkoop zijn en altijd op tijd 
rijden. Waar het onderwijs fantastisch is en zo goed als 
gratis. Maar waar geen theaters, geen bibliotheken, geen 
films zijn. Daar word je toch zot van?”

Welke initiatieven zullen van u steeds alle mogelijke mid-
delen blijven krijgen? 
“Daar moet ik genuanceerd op antwoorden. De laatste 
dertig jaar werken we met beoordelingscommissies van 
peers. Mensen die in de culturele sector actief zijn – in de 
brede zin van het woord. Zij beoordelen de ingediende 
dossiers, of het nu gaat over tijdelijke projecten of initi-
atieven die jaren lopen. Aan hun advies ben ik in grote 
mate gebonden.”

“Afwijken kan ik wel, maar het zou nogal absurd zijn om 
al hun adviezen naast me neer te leggen. Zo maak ik de 
werking van de commissies overbodig. Dat is mijn bedoe-
ling niet: ik ga er vanuit dat zij betere kwaliteiten hebben 
dan ik om dossiers in de diepte te beoordelen.” 

Ik geloof maar matig in 
cultuurcheques.
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“Slaafs de commissies volgen is echter niet altijd voldoen-
de. Er zijn projecten die door de mazen van het net glip-
pen, in de negatieve zin. De adviezen van de commis-
sie zijn waardevol en coherent, maar soms moet ik toch 
even bijsturen. Wanneer ik bijvoorbeeld projecten zie die 
goed zijn en diversiteit echt belichamen, zowel op het 
podium, als op vlak van publieksbeleving.”

“In het begin was ik daar erg voorzichtig in, maar onder-
tussen ben ik wel op een punt gekomen dat ik het me kan 
permitteren om grotendeels de inhoudelijke adviezen van 
de commissies te volgen en tegelijk bij te sturen in functie 
van het cultuurlandschap.”

“Het evenwicht tussen de inhoudelijke toets en die maat-
schappelijke correctie is niet eenvoudig. Als je te ver 
gaat, ben je de eigengereide minister die een eigen be-
leidje gaat voeren. Als je slaafs de adviezen volgt, maak 
je jezelf overbodig.”

Je kan inzetten op iniatieven, maar hoe krijg je het pu-
bliek mee? 
“Iedereen is uiteraard vrij om deel te nemen aan het cul-
tuuraanbod. We waren zelf ook benieuwd naar ons be-
reik. De afgelopen vijftien jaar hebben we daarom drie 
keer gemeten hoeveel mensen er cultureel actief zijn. Tien 
procent vormt de hardcode, de omnivoren dertig procent. 
Zijn doen verschillende keren per jaar aan cultuur. Twin-
tig procent bereiken we nauwelijks."

participeren

“Uit die cijfers blijkt dat vooral de interesse moet worden 
aangewakkerd. Daarnaast zie je ook dat het gebrek aan 
tijd of geld mensen weghoudt van cultuur. En er is nog 
altijd die ongeschreven wet die zegt dat je naar een cul-
tuurcentrum, theater of museum moet om aan cultuur deel 
te nemen. Dat gaat grotendeels wel zo blijven, toch is het 
ook nodig dat die cultuurhuizen een beetje naar buiten 
komen.”

“Het is een leuke uitdaging, en een die met vallen en op-
staan zal groeien. Het is echter belangrijk te beseffen dat 
het gedaan is met de jaarbrochures. Dat is maar voor een 
erg beperkte groep. Alleen al door mensen op straat aan 
te spreken, geraken we ergens.”

Onze universiteit promoot cultuurcheques: zeven cheques 
voor tien euro die studenten kunnen inwisselen voor cultu-
rele activiteiten. Is dit de manier om jongeren te motiveren?
“Ik geloof maar matig in cultuurcheques. Ik ga je zeg-
gen waarom: ik heb het geluk gehad om als jonge ka-
binetsmedewerker in de jaren negentig in Brussel de cul-
tuurcheques van de Vlaamse Gemeenschapscommissie 
mee op poten te zetten. We dachten vanuit een bepaald 
idealisme en naïviteit dat we daarmee erg veel Neder-
landstalige Brusselaars zouden bereiken.”

“In de plaats daarvan waren we getuige van een Mat-
teüseffect. Mensen die sowieso al gingen, vroegen een 
cheque aan en kregen korting. We gaven in feite korting 
aan mensen die sowieso al deelnamen aan cultuur. We 
bereikten veel te weinig nieuwe mensen.”

Het klopt dat mijn plannen 
onderdoen voor goedkoop 
vervoer en sterk onderwijs.



7

“Groepscheques schijnen dan weer wel te werken tot 
op zekere hoogte. Hierbij heb je een aantal trekkers die 
graag cultureel actief zijn. Doordat zij mensen op sleep-
touw nemen, is de kans veel groter dat die cultuurnieuwe-
lingen blijven gaan.”

“Versta me niet verkeerd: ik wil niet zeggen dat je die 
cultuurcheques moet afschaffen. Je moet ze alleen slimmer 
gebruiken en niet denken dat ze het probleem gaan op-
lossen. Het zijn cosmetische ingrepen die ogenschijnlijk 
succes hebben, maar in feite relatief weinig zoden aan 
de dijk zetten. Ik geloof alleen in cultuurcheques wanneer 
er een bijkomend beleid aan toegevoegd wordt. Met een 
universiteit die groepen gaat aanspreken die ze anders 
niet bereikt.”

Ook de media bereiken niet alle groepen en evolueerden 
bovendien sterk. Je likes en clicks bepalen tegenwoordig 
wat je te zien krijgt. We leven al snel in een bubbel waar-
van we ons niet bewust zijn. Beperkt dat ons wereldbeeld 
niet?
“Dat is een juiste analyse. Vooral het niet doorhebben van 
de bubbel, is een gevaar. Je zou permanent moeten be-
seffen dat wat je bijvoorbeeld op Facebook te zien krijgt, 
niet onschuldig is. Als minister van Media probeer ik dan 
ook voldoende middelen vrij te maken voor het Kennis-
centrum voor Mediawijsheid. Via hen bieden we oplei-
dingspakketten aan ouders, aan mensen in het jeugdwerk 
of aan hen die voor een klas staan.”

“De sociale media zijn enorm behaagziek. Ze willen al-
leen geven wat je al hebt, maar dan nog intenser. Het 
maakt het gemakkelijk om er verslaafd aan te geraken. 
En toch is er niets zo leuk dan na jaren hetzelfde gerecht 
voorgeschoteld te krijgen, eens iets anders te eten, op een 
andere manier gestimuleerd te worden.”

“We lopen als politici achter op de feiten wat betreft  
privacy. We gaan die kwestie alleen op internationaal 
vlak geregeld krijgen. We kunnen daar nog wat meer  
tegenwerk bieden. Ondertussen geloof ik ook dat er een 
tegenreactie zal ontstaan bij een deel van de bevolking. 
‘Ik krijg te veel hetzelfde, laat mij eens wat anders zien.’ 
Hopelijk worden dat zelfregulerende mechanismen over 
de jaren heen.”

“Het is wel erg belangrijk. Dat merk je aan de maatschap-
pelijke discussies. Als je niet oplet, geraak je enkel in  
discussie met mensen die hetzelfde denken als jij. Al 
gauw ga je veronderstellen dat iedereen jouw mening 
deelt. Je ziet de andere meningen niet meer.”

“We kunnen die technologische vooruitgang niet tegen-
houden en als liberaal zou ik dat ook niet willen. Ik hoop 
echter wel dat de samenleving daar op termijn een stukje 
beter van kan worden.”

Heeft de jeugd vertrouwen in de toekomst? Kunnen we 
nog jeugdig genoeg zijn?
“Zelf kan ik dat met mijn vijftig lentes moeilijk beoordelen. 
Daarom ben ik met zes jongeren naar en door Corsica 
getrokken. Uit mijn gesprekken met hen besluit ik dat jong 
zijn nooit helemaal veranderd is − al hoop ik dat ik me 
daar niet in vergis." 

We lopen als politici achter op de 
feiten wat betreft privacy.
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“Als minister van Jeugd wil ik ook de context creëren 
om jeugdig te kunnen zijn. Op dat vlak zitten we in 
Vlaanderen trouwens al erg goed. In vergelijking met 
andere landen hebben we de evidente cultuur van en-
gagement op jonge leeftijd." 

"Hier is het vanzelfsprekend dat je op zestien jaar de 
verantwoordelijkheid hebt voor een groep. In andere 
landen is die leiding vaak veel meer geprofessionali-
seerd en zijn het mensen van dertig of veertig die zich 
daarvoor inzetten.”

gekoesterde hoop

“Dat valt erg op tijdens internationale jeugdcongres-
sen. Onze mensen van Chiro of Scouts zijn altijd veel 
jonger dan de gemiddelde andere deelnemer. Andere 
landen vragen zich af of zoveel verantwoordelijkheid 
op zulke jonge leeftijd wel kan. Onze evidentie daar-
van vind ik een goede zaak. We moeten er alles aan 
doen om dat te koesteren.”

Tegelijkertijd wordt er wel meer verwacht van jonge-
ren. Of verwachten jongeren veel van zichzelf.
“Dat zie ik niet direct. De gesprekken in Corsica stel-
den me op dat vlak ook gerust: er veranderen veel za-
ken in de samenleving, maar het basisgevoel niet.”

Welke ervaring of tendens vond u het afgelopen jaar 
nog erg hoopvol?
“Een maand of zes geleden werd ik uitgenodigd in de 
wijkacademie van Sint-Jans-Molenbeek. Ik ben daar 
voor een stuk opgegroeid, ken de gemeente en zijn 
moeilijke wijken relatief goed. Nu kom ik er niet meer 
elke dag, maar een aantal dames vroegen of ik eens 
langskwam.”

“Twee derde met hoofddoek, een derde zonder. Alle-
maal dames van Marokkaanse origine die blij waren 
dat ik de tijd nam om hen te zien. Alles liep in eerste 
instantie erg gemoedelijk, maar na een halfuur werd 
het toch harder en begonnen ze te zeggen wat ze echt 
dachten. Twee verhalen maakten me best bang, en te-
gelijkertijd ook erg hoopvol."

“Om te beginnen waren ze mentaal erg zwaar ge-
troffen door de aanslagen op 22 maart. De Fransen 
zeiden dat de terroristen in België zaten. België be-
schuldigde Brussel, die op zijn beurt Molenbeek als de 
schuldige aanwees. En zij konden naar niemand an-
ders meer wijzen."

"Daardoor ontstond in hun wijk een zeker wantrouwen. 
Mensen die dachten elkaar relatief goed te kennen,  
waren plots niet meer zeker dat er niet nog terrorist 
naast hen zou wonen. De wereld verweet hen elkaar te 
beschermen, geen terroristen aan te geven." 

"Dat is niet mijn ervaring. Ze waren beschaamd dat al-
les bij hen gebeurd was. Ze voelden zich daar onzeker 
en minderwaardig door.”

In de lagere school kan 
mainstream nog gewoon 
mainstream zijn.

88



9

een gezamenlijk burgerschap 

“De wijkacademie bood hen de kans om die ervaringen 
te delen met de mensen op straat. Dat klinkt heel basic, 
maar als uitlaatklep was dat erg belangrijk. Verder schrok 
ik van de enorme aaneenrijging van racistische anekdo-
tes. Ik dacht oprecht dat het de goede richting uitging. Ik 
moest daar concluderen dat ik op mijn leeftijd nog steeds 
naïef kan zijn." 

"Tegelijk zag ik hoe – ondanks al die serieuze zaken – 
die dames een erg grote weerbaarheid en emotionele 
fierheid droegen. Zij lieten mij zien hoe ik als beleidsma-
ker kan helpen om de volgende stappen te zetten. Het 
was een erg intense dag.”

“Niet dat ik wil overkomen als predikant van de diversiteit 
– maar laat mij de diversiteit toch benadrukken als iets 
verbindends. 

De samenleving verandert! Soms negatief, vaak positief. 
Laat ons een gezamenlijk burgerschap creëren − over de 
verschillen heen." 

"Er zijn al zo veel actoren die inzetten op de polarisatie. 
Dat is te gemakkelijk en vooral een erg gevaarlijke keuze. 
We hebben een tegengewicht nodig. En daarvoor wil ik 
me niet verstoppen. Wordt vervolgd.” 
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tekst: Amaury De Meulder en Donna Kerseboom ■ beeld: Lize D'haese

de posterdiscussie na de storm

Eind vorig academiejaar was het alsof er een bom ontplofte. Een discussie die 
voordien amper gevoerd werd, was plots datgene waar elke student het over 
had. Staat er te veel naakt op TD-posters? Om wat orde te scheppen in de 
chaos, spraken we met allerlei mensen: van praesidia tot zelfs toekomstige 
werkgevers van studenten. Met hen blikken we terug en kijken we vooruit.

Het begon allemaal met een Facebookgroep waarin de leden hun mening over de pos-
ters met elkaar konden delen. Initiatiefneemster Eva Balemans startte de groep omdat 
ze al eerder in contact kwam met eensgezinden. Toen de groep, die als privégroep 
bedoeld was, plots ontdekt werd, liep het snel uit de hand. De discussie die daarop 
volgde was dus niet enkel een verrassing voor de studentenclubs. Zo klopt het gerucht 
dat de groep als aanval bedoeld zou zijn geweest ook niet. Wat de ontploffing wel 
heeft aangetoond, is dat er een probleem was. Want waar geen probleem is, is geen 
discussie, toch?

sex sells
 
De studentenverenigingen die we spraken, laten ons over het 
algemeen weten het naakt op hun posters nooit eerder te heb-
ben beschouwd als potentieel probleem. “Sommige studen-
ten zien het probleem niet in van een vrouw op een poster, 
omdat het soms een wat stoutere versie betreft van wat toch 
nog sterk gangbaar is op het vlak van mode, vrije tijd en 
uitgangsleven”, legt posterontwerper Louis Heeren uit. Dat 
vrouwen niet beschouwd mogen worden als een minder-
waardig lustobject, staat voor elke club buiten kijf, maar 
dat ook uitgeklede TD-posters mogelijk een dieperliggend 
probleem blootleggen, kwam als een verrassing.

disfunctioneel naakt
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Louis denkt daarom ook niet dat praesidia ooit de bedoeling hebben gehad om vrouw-
onvriendelijke posters te laten ontwerpen. Het afbeelden van vrouwen in bikini op een 
TD-poster is geen statement over gender(on)gelijkheid, maar een marketingkeuze binnen 
het thema van het evenement, bevestigen Nils Rosier en Hendrik Caluwé, praeses en 
vicepraeses van Wikings-NSK. “Bij een Eerste Zit-TD, die het einde van de examens en 
het begin van de zomer inluidt, horen zon, zee, strand en ja, ook vrouwen in bikini.” 
Dat wil niet zeggen dat naakt een vereiste is. “Het zijn niet posters zonder naakt, maar 
posters zonder aantrekkelijk en duidelijk thema die minder mensen aantrekken. Op de 
poster van onze Tweede Zit TD stonden enkel palmbomen en ook dat feestje was uitver-
kocht”.

Ook bij andere clubs, zoals Lingua, Translatio en Sofia, wordt enkel naakt gebruikt in 
functie van het thema en nooit zomaar. Naakt of geen naakt heeft bovendien volgens 
bijna alle geïnterviewde clubs van zowel de Stadscampus als de buitencampussen geen 
directe weerslag op de hoeveelheid feestgangers. Bloot valt daarentegen wel meer op. 
“Sex sells. Naakt op de poster is nu eenmaal een eyecatcher. Het is een beproefd recept 
om aantrekkelijke posters te maken”, legt Lingua uit. Ook Mathias Hoffmann, praeses 
van Aesculapia, kan de keuze voor naakt begrijpen: “Of het nu een goed gegeven is 
of niet, laat ik in het midden, maar naakt spreekt nu eenmaal aan. We leven uiteindelijk 
ook in 2017, een blote rug is heus niet zo aanstotelijk, hoor! Mogelijk zijn er alternatie-
ven, maar waarom zou iemand een succesvolle posterstrategie aanpassen?”

Een ander argument dat vaak terugkomt is dat de discussie heel snel buiten proportie 
is geblazen. “Bij TD-posters wordt procentueel eigenlijk helemaal niet zo vaak naakt 
gebruikt, zeker in vergelijking met het grafisch ontwerp voor feestjes die zich buiten de 
studentensfeer bevinden”, relativeert postermaker Louis. Of er dan vaker (half)naakte 
vrouwen dan mannen op de posters staan? Dat denkt Louis wel. Exacte cijfers heeft 
hij niet, maar hij was afgelopen jaar actief bij ELSA en ontwierp in het verleden ook 
meerdere posters voor andere clubs. Ook bij Sofia staan naar eigen zeggen vaker vrou-
wen dan mannen op de posters. Er wordt binnen het praesidium echter wel vaak over 
gediscussieerd waarom dat zo is en of die tendens doorgetrokken zou moeten worden.  
“Een vrouw wordt gezien als mooi en elegant, en dat trekt meer personen van beide ge-
slachten aan dan de robuustheid van een man”, bieden Nils en Hendrik (Wikings-NSK) 
als mogelijke verklaring.

struikelblok

Waar Eva eerst heel standvastig was over een naaktverbod op posters binnen de uni-
versiteit, heeft ze nu haar mening wat bijgeschroefd. “Ik wil geen halfnaakte vrouwen 
op posters, maar dat betekent geen verbod. Een verbod is nooit goed”, geeft ze aan. 
Dat haar standpunt later nog wat veranderd is, ligt misschien ook wel aan de plotse-
linge aard van de discussie. Het is niet het gesprek geworden waar ze op hoopte. In 
plaats van ieders mening te horen, werd er nu vooral – soms zelfs persoonlijk – naar de 
ander uitgehaald of werd de discussie weggewuifd. Eva vertelt dat er mensen zijn die – 
ondanks de aanvallen die ze moest incasseren –  achteraf gezegd hebben dat ze de 
discussie 'gewonnen' zou hebben en dat ze haar gelijk heeft gehaald. 

Sex sells. Naakt op de poster is nu eenmaal een 
eyecatcher.
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Dat alleen is absoluut niet waar het haar om ging. Veel liever 
zou Eva echt rond de tafel zitten met andere studenten. “Ook 
al ben je het niet met me eens en vind je dat de posters niet 
erg zijn, zeg dat dan, dan kunnen we het gesprek aangaan. 

”Behalve dat ze de posters seksistisch vindt, ziet ze in de noncha-
lante houding van studentenclubs een groter probleem. “Je zou de 
posters ziektesymptomen kunnen noemen van het probleem dat 
eronder ligt.” Het gaat namelijk niet alleen om het naakt op de 
posters. Het gaat erom dat het klakkeloos geaccepteerd en over-
genomen wordt. Dit blijkt ook uit het feit dat veel van de praesidia 
nog nooit hadden nagedacht over de negatieve kant van naakt op 
posters. Het naakt heeft volgens haar geen functie meer.

Tijdens de zomer besloot ze zich nog wat meer in het onder-
werp te verdiepen. “Ik vroeg me af: ligt het gewoon aan mij?” 
Ze besloot ten rade te gaan bij de mensen die volgens haar het 
beste merken wat de houding van studenten en hun clubs als ef-
fect heeft op hun verdere loopbaan. Ze ging in gesprek met ver-
schillende bedrijven, die haar vertelden dat ze inderdaad het 
gevoel hebben dat studenten wat laks zijn qua sociale normen. 

respect

Zo spraken wij zelf met Hans Wilmots, de CEO van 
BDO, een accountancy en adviesorganisatie gevestigd in 
Antwerpen. Hij spreekt van een maatschappelijk fenomeen waarin 
verschillende normen en waarden, zoals het tonen van naakt en ge-
weld, regelmatig verbroken worden. Dat verbreken is op zich niet 
slecht, maar dat jongeren dat op den duur normaal gaan vinden, 
zorgt voor problemen. Dit is volgens hem ook van groot belang in de 
verdere carrière van studenten. “Het gaat om één woord: respect.” 

Hij bedoelt natuurlijk niet alle studenten, maar hij ziet wel een 
duidelijk verschil met de studenten van vroeger. In het dagelijks 
bedrijfsleven ziet hij het alleen al in de details. Zo vertelt hij over 
de keer dat een jonge werknemer meteen de lift in sprong toen de 
deuren opengingen, in plaats van andere mensen voor te laten. 
Dat is uiteraard geen overtreding, maar getuigt wel van onvol-
doende sociaal inzicht, vindt Wilmots. Hij pleit voor meer ervaring 
met mensen met een hogere functie en van andere afkomst, huids-
kleur of geslacht. Daarin moeten het onderwijs en het bedrijfsle-
ven samenwerken.

rond de tafel

Wat moet er dan nu gebeuren? Daar blijken de meningen niet zo 
veel in te verschillen. In plaats van een plotse discussie, had ieder-
een liever een gesprek gezien. Praesidia geven dan ook aan dat, 
hoewel ze die hiervoor nog nooit ontvangen hadden, klachten ze-
ker serieus genomen worden.

Dat we graag naar naakte mensen kijken, is wel duidelijk, maar 
waarom we ze precies op TD-posters zetten en of dat een goed 
idee is, daar moeten we nog eens een koffie over drinken. 

Je zou de posters ziekte-
symptomen kunnen noemen.
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atypisch Antwerpen

Tussen 2008 en 2017 verdubbelde volgens GATE15 het aantal studenten in Antwerpen 
bijna van 27.000 tot 50.000. Het aantal kotstudenten steeg van 6500 naar 8005 en 
groeide dus niet evenredig mee. In Antwerpen kiest slechts twintig procent van de stu-
denten ervoor om op kot te gaan. In Gent is dat aantal vijftig procent en in Leuven zelfs 
negentig procent, dus onze stad is daarin een atypische studentenstad. Het lage aantal 
kotstudenten maakt van Antwerpen een mixed city, waarbij studenten tussen de andere 
bewoners leven en er nog van alles te beleven valt tijdens het weekend.

tekst: Caroline Van de Pol ■ beeld: Natasja Van Looveren

Antwerpen speelt zijn troeven uit en is als studentenstad de laatste tien jaar 
enorm gegroeid. Tegelijk met deze stijging van studenten nam ook het aantal 
studentenkoten toe. In de media passeerden onlangs berichten dat dit zorgde 
voor een overaanbod aan koten. Hoe groot is dat overaanbod? En wat zijn de 
oorzaken en gevolgen ervan?

het overaanbod aan 
studentenkoten
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het overaanbod

Er zijn vandaag ongeveer 10.000 studentenkoten in Antwerpen. Dat zorgt voor een licht 
overaanbod van ongeveer 2000 kamers, waarvan er 500 nog tijdens het jaar ingevuld 
worden met kortetermijnverhuur voor buitenlandse studenten. Koteigenaars merken dat 
hun kamers vandaag moeilijker en pas later vol geraken dan vroeger.
 
Het overschot van koten ontstond ongeveer vijf jaar geleden. Er zijn toen veel panden 
bijgebouwd omdat er een tekort was aan kwalitatieve kamers en kortetermijnkamers. 
Ook de media schreven toen dat er te weinig studentenkamers waren. Omdat het aantal 
studenten in Antwerpen snel steeg, dacht men dat hetzelfde zou gelden voor het aan-
tal kotstudenten. Eigenaars van koten voerden daarom renovaties uit en ontwikkelaars 
bouwden massaal nieuwbouwkoten. De grote flatgebouwen aan Campus Nieuw Zuid 
en Park Spoor Noord zijn daar een voorbeeld van. Daardoor ontstond het overaanbod 
dat we vandaag kennen. Sinds 2015 is er een bouwstop voor studentenkoten in de bin-
nenstad die het overschot zou moeten inperken.

gevolgen

Naast Antwerpen is Leuven de enige andere Vlaamse stad met een overaanbod aan 
koten. Het overschot is er groter en zorgt voor een daling van de huurprijzen. In Antwer-
pen is dat (nog) niet het geval, want de prijzen blijven elk jaar stijgen volgens de index. 
De gemiddelde prijs van een kot is 450 euro inclusief kosten. Toch blijft Antwerpen nog 
steeds goedkoper dan Gent, Brussel en Leuven. Door het overaanbod zou het kunnen 
dat in de toekomst de prijzen in Antwerpen weer zullen dalen.

Een voordeel van het overaanbod aan koten is dat de concurrentie tussen koteigenaars 
hierdoor toenam. Ze doen meer hun best om te renoveren en om te voldoen aan de kwa-
liteitsnormen. De stad Antwerpen controleert hier sinds enkele jaren ook meer en stren-
gere op. Studentkotweb.be werd opgericht met als doel een gemeenschappelijke koten-
databank te creëren. Gecontroleerde kamers krijgen op deze databank een kwaliteitsla-
bel. Als een kot niet voldoende veilig is, wordt het onmiddellijk gesloten en als er kleine 
mankementen zijn, krijgt de eigenaar nog een jaar tijd om het op te lossen. Zo kunnen 
studenten op een gemakkelijke manier zien of een kot voldoende veilig is.

eigen sanitair en een gedeelde keuken

Waar moeten koteigenaars op inzetten om hun kamers toch vol te krijgen? Studenten 
hebben het liefst een gerenoveerd kot. Een andere duidelijke trend die kotbazen zien, 
is dat studenten liever eigen sanitair hebben maar wel een keuken willen delen. Vooral 
eerstejaars hebben een voorkeur voor zo'n gemeenschappelijke ruimte omdat ze soci-
ale contacten vergemakkelijkt. De laatste jaren is er ook een toegenomen vraag naar 
studio’s en naar meer luxe. Ook cohousing en duokamers worden populairder. Ouders 
hechten vooral belang aan veiligheid, ligging en nabijheid van de school.

De vraag naar koten is toegenomen, maar het aanbod is nog sterker gegroeid. Zoek je 
nog naar een kot? Dan is er dus keuze genoeg. 



16

in mijnen tijd
in nomine Patris et Filii et Cara Pils

verleden In den beginne was er niets en toen schiep God Cara 
Pils. Of de nieuwsgierigheid dan wel de dorst Eva ertoe noopte Cara 
Pils te plukken, is niet geweten, maar dat Kaïn zijn broer Abel ver-
moordde omdat die het laatste blikje spottend in zijn bijzijn had ge-
dijkeld, is algemeen bekend. Cara was er toen Moses orakelde, toen 
Job diep in de put zat en naar het schijnt moet Judas’ adem ernaar 
gestonken hebben toen hij Jezus de verdoemenis in kuste. Cara Pils is 
ouder dan de tijdrekening zelf en dat ruik je er wel eens aan, maar 
niets kan de pret drukken wanneer je drinkebroer het treklipje open-
klikt en de 50 cl aan je doorgeeft. Santé.

heden In de 21ste eeuw is Cara Pils het bier dat je katapulteert 
naar een tijd van tentfeestjes, de 100-dagenavond en nachtelijke fiets- 
tochten. Bepaalde scouts prevelen nog altijd ‘O Heer, Cara Pils is 
neergekomen’ wanneer het avondlied wordt ingezet en ook de ont-
goddelijkte Chiro is ervan bezeten. Het is dat ‘Chiro, cacao, afge-
lekte Cara Pils’ niet rijmt, of het had steevast tot het jeugdbeweging-
repertoire behoord. Ondertussen heerst Cara met ijzeren hand tijdens 
het festivalseizoen, de camping omdopend tot het nieuwe Sodom en 
Gomorra. De mythe dat het bier een combinatie is van de restjes van 
andere bierbrouwsels, is louter blasfemie die rondgebazuind wordt 
door afvalligen die thuis zijn waar hun Stella staat. Over de ontstaans-

geschiedenis van Colruyts huismerk doen niet al te mooie verhalen 
de ronde en waar het bier precies gebrouwen wordt, weet niemand, 
maar dat zal eenieder worst wezen die op tijd en stond met het ‘goud 
in een flesje’ een blikjespiramide omkegelt. Want Cara Pils is syno-
niem aan plezier. Tsjing-tsjing.

toekomst Dat Cara Pils voor eeuwig het bier van de zestienjarige 
zal zijn, staat in de sterren geschreven. Pukkelpop transformeert vol-
gend jaar het Nederlandse dorp in een Cara Pils-dorp, als we het ge-
fluister in de Kiewitse wandelgangen mogen geloven. Verder propa-
geert Cara Pils zelden, want aan weinig gender-progressieve slogans 
over ‘maten en makkers’ en ‘mannen die weten waarom’ heeft het 
geen boodschap. Toch is het belangrijk dat er niet al te kwistig met 
het godensap wordt omgesprongen, getuige de recente Cara Pils-
crisis, die geboekstaafd staat als degene waarin Lode en Joël een 
week zonder moesten stellen – bid voor hen.  Als een zondvloed ooit 
het leven op Aarde wegspoelt, zal het niet water maar Cara zijn die 
de ondergang van de mensheid inleidt. Maar geen nood, in de 
schoongespoelde bodem zullen Cara-bomen kiem vinden en boven-
gronds zal een nieuwe generatie dijkelend opstaan om met onze 
soort de volgende stap in de evolutie te zetten. Laat ons daarop voor-
al ne keer toosten. Schol.  

tekst: Stijn Demarbaix ■ beeld: Stine Moons
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Vervolledig jij ons stelsel? 
Stuur een mail naar contact@dwars.be 

en wie weet schitter jij volgende maand in de colofon!
Of vlieg naar dwars.be en ontdek jouw toekomst in ons team.



Zijn brein half verkankerd van het vele zuipen en zijn tong getraind door al het pseudo-intellectuele getheoretiseer, heeft de zot-
gestudeerde student de vervelende gewoonte ontwikkeld om zichzelf te verliezen in eindeloze monologen. Verketterd en verstoten 
door zijn vrienden zoekt hij zijn toevlucht in een troosteloos bruin café. Daar vindt hij een luisterend oor voor zijn absurd gebral. 
Daar vervult hij zijn lot. Daar wordt hij ... 

hondenmensen zijn 
sadistische psychopaten

1818 tekst: Quinten Van Den Broeck ■ illustratie: Stine Moons ■ foto: Lize D'haese
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Weet je waar ik het vliegend schijt van krijg? 'Honden-
mensen'. Je kent ze wel, van die pretentieuze eikels die 
zichzelf een hele dierenvriend vinden omdat ze toeval-
lig ooit een hond hebben gehad. Dat hun dierenliefheb-
berij uiterst selectief is, daar zien ze veelal geen graten 
in. “Ik heb het niet zo voor katten," hoor je ze dan zeg-
gen, "ik ben meer een hondenmens." Het neerbuigende 
toontje waarmee deze verzuchting doorgaans gepaard 
gaat, doet al een en ander vermoeden over de gamme-
le mentale toestand van dit soort mensen. Daarna volgt 
dan meestal een met clichés doorspekt pleidooi waarin 
de hondenliefhebber in kwestie probeert te bewijzen dat 
honden beter zijn dan katten. “Je krijgt zoveel meer dank-
baarheid van een hond!”, of: “Je krijgt zoveel vriend-
schap van zo'n beestje, ze zijn altijd zo blij om je terug 
te zien als je thuiskomt!”, of ook wel: “Een kat zal je voor 
altijd ontwijken als je één keer per ongeluk op haar staart 
trapt, maar de liefde van een hond is onvoorwaardelijk!” 
Ik walg ervan.

Niet enkel omdat we dat refreintje nu al vaak genoeg 
hebben moeten aanhoren, maar ook omdat het gewoon 
pertinent onwaar is. Honden zijn niet de dankbare, lief-
hebbende supervrienden die ze lijken te zijn voor de 
mens. Het zijn egoïstische rotverwende kutbeesten die de 
godganse dag aan hun eigen ballen likken als ze de kans 
krijgen. Net als katten dus, maar dan een beetje dommer.

Pak nu die vermeende dankbaarheid die je krijgt van 
honden. Je geeft je hond elke dag twee keer speciaal 
bewerkt hondenvoedsel dat je in de winkel bent gaan ko-
pen, en toch verkiest dat beest het om zijn eigen stront op 
te eten in de tuin. Qua dankbaarheid kan dat tellen. Dat 
hij daarna ook nog eens je gezicht zit af te likken als je 

thuis komt, moet je dan ook niet interpreteren als een lief-
devolle begroeting, maar als een welgemeende fuck you. 
Je eigen fecaliën opeten om ze vervolgens in iemands 
gezicht te kunnen uitsmeren met je tong: dat is een hele 
nieuwe categorie van verachting.

Ook die zogenaamde onvoorwaardelijke liefde die hon-
denmensen menen te krijgen van hun viervoeter, berust 
op een grotesk misverstand. Niet alleen zijn honden he-
lemaal niet in staat om ons lief te hebben, elk teken van 
affectie of afhankelijkheid dat ze vertonen, is bovendien 
het gevolg van hun absolute ondergeschiktheid aan de 
mens. Een hond is letterlijk een persoonlijk bezit. Je koopt 
er een, sluit die vervolgens op in je huis, en wanneer jij er 
zin in hebt, neem je hem uit om te gaan wandelen – liefst 
met een koord om zijn nek. Dit is een eerste kenmerk dat 
hondenmensen gemeen hebben met griezelige psychopa-
ten die kinderen in hun kelder opsluiten: ze interpreteren 
schrijnende afhankelijkheid verkeerdelijk als een teken 
van liefde. Dit terwijl het eigenlijk om niet meer dan een 
sterk ontwikkeld stockholmsyndroom gaat.

Nog een eigenschap die hondenmensen gemeen hebben 
met psychopathische kidnappers: een broos ego en een 
compulsieve nood aan controle. Als hun object van be-
langstelling niet meteen hun affectie beantwoordt, raken 
ze overstuur. "Wie denkt die kat wel niet dat ze is?", hoor 
je ze dan zeggen. "Mij zo straal negeren terwijl ik het 
beest nog wel verwaardig door het te strelen met mijn 
hand!?" Het is daarom dat ze het gezelschap verkiezen 
van hulpeloze schepsels die ze volledig in hun macht heb-
ben. Omgang met sterke onafhankelijke persoonlijkheden 
zoals mensen of katten geeft al snel ‘te veel gedoe’. Het 
hoeft dan ook niet te verbazen dat hondenmensen vaak 

sociaal disfunctionele schlemielen zijn die enkel in staat 
zijn om met een hond om te gaan.

Heb ik al vermeld dat hondenmensen trouwens mede-
plichtig zijn aan een van de meest grootschalige misda-
den tegen de natuur die de mensheid ooit heeft begaan? 
Hun onbedwingbare drang om puppy's te kopen houdt 
een perfide industrie van broodfok in stand die leidt tot 
de complete degeneratie van de meest populaire honden-
soorten. Van mismaakte mopshondjes en obese labradors 
tot chihuahua's die worden geboren met chronische mi-
graine omdat hun schedel te klein is voor hun belachelijk 
grote puppy-ogen – het immense leed dat deze systema-
tische genetische aftakeling veroorzaakt, valt niet te over-
zien.

En wanneer die fameuze dierenvrienden dan uiteinde-
lijk zo'n mismaakt mormel te pakken hebben gekregen, 
weet je wat die vuile sadisten er dan mee doen? Voor 
de lol slecht opvoeden, "Want ze zijn toch zo schattig 
meneer!" Wanneer het moment dan komt dat er met zo'n 
dolgedraaid beest niets meer valt aan te vangen, wordt 
het koelbloedig naar het asiel gebracht. Het gevolg is dat 
de asielen uitpuilen van de opgefokte monstertjes die al 
blaffend en keffend de rest van hun zielige leventje door-
brengen tussen vier muren. Een hele diersoort wordt zo in 
absolute miserie gestort, alleen maar zodat een stelletje 
emotioneel gehandicapte egoïsten de illusie zou kunnen 
koesteren dat ze onvoorwaardelijke vriendschap en op-
rechte dankbaarheid krijgen van hun trouwe viervoeter.

En dát mag zich dan een dierenvriend noemen? Ik dacht 
van niet! Een echte dierenvriend gaat nog liever naar de 
Chinees. 

tekst: Quinten Van Den Broeck ■ illustratie: Stine Moons ■ foto: Lize D'haese
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tekst: Margo Buelens-Terryn ■ 
beeld: Natasja Van Looveren en Anouk Buelens-Terryn

bloeiende geschiedenis 
in hartje Antwerpen

Geschiedenis dood? Het project Hofstad. Historisch proefveld stadslandbouw 
van Centrum voor Stadsgeschiedenis aan onze eigen Universiteit Antwerpen 
toont dat geschiedenis leeft en bloeit en dat zelfs in het hartje van stedelijk  
Antwerpen. Verscholen achter de gebouwen van de R-blok en Gate15 in de 
Kleine Kauwenbergstraat floreert namelijk het verleden. 

 

in den beginne was er het zaadje …

Verschillende onderzoeken naar het belang van stadslandbouw en de verschillen tussen 
steden, van onder meer Dr. Pieter De Graef, Dr. Reinoud Vermoesen en Prof. Dr. Tim 
Soens hebben voor een vruchtbare bodem gezorgd waaruit Hofstad is kunnen groeien. 
Het belang van deze stadslandbouw doorheen de geschiedenis is voor Antwerpen min-

der uitgesproken dan voor steden als Brussel en Mechelen. Door de beperkte plaats 
vanaf de zestiende eeuw binnen de Antwerpse stadsmuren, bevonden de hofjes zich 
voornamelijk aan de stadsrand en bij de zomerresidenties van de gegoede stads-
burgers. In dat zestiende-eeuwse Antwerpen heerste er een zeker klassen- en groepen-
verschil. Het belang van deze stadslandbouw was voor bepaalde groepen dan ook 
beduidend groter.

Professor aka rentmeester Tim Soens was zo hoffelijk om ons, het plebs, een geestelijke, 
fysieke en historische rondleiding te geven van de onder zijn toezicht geplaatste landerij-
en. Het desbetreffende tuintje van ruwweg 6 op 8 meter, is de plek waar alles gebeurt. 
Er worden groenten geteeld zoals in de late middeleeuwen, de achttiende eeuw en 
gedurende de Tweede Wereldoorlog. Die ‘zoals’ mag best letterlijk opgevat worden: 
het is niet slechts een gezonde overdosis fantasie die dit stukje stad eeuwen het verleden 



in projecteert. Het is de gebruikte techniek, kennis en de 
handwerktuigen − in moderne uitvoering weliswaar − die 
van dit tuintje een bevroren, maar springlevend stukje ge-
schiedenis maken. 

Voor het Tweede Wereldoorloggedeelte waren affiches en 
handboeken die erop gericht waren de burgers terug aan 
het tuinieren te zetten, een leidraad voor zowel de tijdsge-
noten als de hedendaagse onderzoekers. De achttiende 
eeuw heeft ons veel gedrukte, meer (half)elitaire traktaten 
opgeleverd die de nodige informatie bevatten. De ge-
bruikte bronnen voor het middeleeuws tuintje staan dichter 
bij de praktijk dan bij de andere twee periodes. Ménager 
de Paris uit 1393 is hier een belangrijk voorbeeld van. 
In dit werk vertelt een man uit de hoge burgerij of lage 
adel aan zijn vrouw hoe het huis en de boerderij te onder-
houden wanneer zij hem overleeft. Zich op deze bronnen 
baserend, werd het zaadje gepland voor Hofstad.
 

… en kwam alles tot leven

Het creëren van een perfecte replica van deze histori-
sche stadstuintjes is echter een queeste die hoogstwaar-
schijnlijk nooit honderd procent succesvol afgerond zal 
zijn. Omwille van ‘hygiënische redenen’ was het niet 
toegestaan de beerputten van de Universiteit Antwerpen 
te plunderen, dus moest er toevlucht gezocht worden tot 
stalmest. Bovendien zijn de zaden en soorten uit het ver-
leden doorheen de tijd in sterke mate veredeld en/of ge-
kruist. Het gebrek aan zaadbanken maakt het praktisch 
onmogelijk de exacte historische soorten weer tot leven te 
wekken. Daar komt dan weer bij dat veel simpelweg niet 
geweten is. De vermelding van bijvoorbeeld ‘een erwt’ 

in een veertiende-eeuws traktaat kan voor een middeleeu-
wer duidelijk genoeg zijn geweest om te weten over wel-
ke erwtensoort het precies ging, voor een hedendaagse 
onderzoeker blijft het slechts gissen. Toch werden de za-
den en soorten speciaal geselecteerd om de desbetreffen-
de tijdsperiode zo nauw mogelijk te benaderen.

 

Met de groenten kwamen echter ook de ongewens-
te, moordlustige bezoekers. Op het moment van 
schrijven is er nog slechts één overlevende van de 
mysterieuze koleneter. Geen enkel insect of an-
der diertje werd op de crime scene aangetroffen, 
maar het slagveld spreekt voor zich. De verdenking  
viel aanvankelijk op een colonne slakken, maar bewijs-
last is tot op heden nog niet gevonden. Idem dito voor 

de tweede verdachte, namelijk duiven. De komme-
tjes met bruin, zoet tafelbier hebben geen van de drie 
perkjes kunnen redden van de onzichtbare plaag. Ook 
de larven van de lieveheersbeestjes in het wereldoor-
logtuintje hebben niet mogen baten. Daarnaast kregen 
de aardappelen de nodige tegenslag te verwerken. 
Wegens onbekende redenen en ondanks de weelde-
rige plantjes waren er bijna geen knollen. Maar op 5 
juli 2017 kwam de zon na regenschijn tevoorschijn en 
werd er voor het eerst geoogst: niet minder dan 410 
gram tuinbonen en melde, een kruidensoort, was de buit! 

 
bloed, zweet en hopelijk geen tranen

2017 was en is nog steeds het proefjaar voor Hofstad. 
De voorbije maanden werd het fragiele leven in het 
stadstuintje gekoesterd en beschermd door drie teams 
van academici van eigen bodem. Vanaf 2018 zullen de 
historici in spe aan de Universiteit van Antwerpen van 
tweede en derde bachelor de spade overnemen en hun 
eigen handen mogen vuilmaken tijdens het opleidingson-
derdeel ecologische geschiedenis. Niet toevallig tijdens 
het tweede semester, het groeiseizoen, zullen ze ertoe 
aangezet worden te reflecteren over welke gewassen ge-
teeld kunnen worden en hoe ze dit moeten aanpakken. 
De studenten leren ook wat voor bemesting ze hiervoor 
nodig hebben, hoe ze ziektes moeten bestrijden en wat 
dit in geld en tijd zou kosten. Kortom, Hofstad zet deze 
studenten aan tot reflectie over zowat elke grote vraag 
rond de relatie mens-natuur in een stedelijke omgeving. 

De tijd dat geschiedenis als dood opgevat kon worden, be-
hoort nu eindelijk onherroepelijk weer tot het verleden. 
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tekst: Rin Verstraeten ■ beeld: Lisa Decré

Dagelijks worden we met e-mails en flyers van bijlesinstanties om de oren geslagen, maar ook medestudenten die op 
zoek gaan naar meesterbreinen zijn talrijk aanwezig op onze sociale media. De vraag naar en het aanbod aan bijlessen 
lijken wel onuitputbaar. Zijn bijlessen booming business voor repetitorbureaus of voor studenten met een aangeboren 
gave om leerstof verstaanbaar aan de man te brengen? Wat zijn nu werkelijk de kosten en baten ervan? En waarover 
hebben studenten hun bedenkingen bij heel het bijlesgegeven?

Wij zochten het voor jou uit op basis van een enquête bij 129 studenten, waarvan 87% een studentenkaart van de Universiteit Antwer-
pen op zak heeft en die voornamelijk aan de faculteiten Letteren en Wijsbegeerte, Farmaceutische Wetenschappen en Geneeskunde 
verbonden is.

booming business

Van onze 129 deelnemende studenten nam ongeveer 12% dit jaar bijles, voor-
namelijk bij bekende bijlesinstanties als Studant en Medaxis. Hierbij doen vakken 
als Statistiek (33%), Economie (20%) en Chemie (20%) het goed. Hoewel slechts een 
kleine 7% van onze respondenten te rade gaat bij medestudenten, blijken die laatsten 
toch een belangrijke rol te spelen in de ‘bijleswereld’. Zo geeft bijna 29% zelf bijles 
in de vorm van individuele privéles. Zij staan voornamelijk ten dienste van middelba-
re scholieren (75%) en slechts in een minderheid van de gevallen (40%) van eerste 
bachelorstudenten. Het gaat daarbij in de eerste plaats om vakken als wiskunde, 
chemie, Frans en fysica.

kosten

Wanneer we vroegen naar het kostenplaatje, varieerden de antwoorden bij de 
bijlesnemers sterk. Zo’n 33% meende per uur tussen de 25 en 30 euro te moe-
ten betalen, terwijl zo’n 27% sprak over minder dan 10 euro. Dat prijsverschil is 
vermoedelijk verbonden aan de keuze van de instantie en het aantal uren dat de 
student neemt. Wat dat laatste betreft, gaf de meerderheid van onze respondenten 
aan dat ze een heel jaar door bijlessen bijwoonden. De bijlesgevers zelf hebben 
het over prijzen tussen de 10 en 25 euro, waarvan de grote meerderheid zelf 
meer dan 80% ontvangt.

de (bij)les lezen
kosten-batenanalyse



25

onkosten

Toch blijkt zo’n 23% van de bijlesgevers slechts tussen de 
50% en 70% te ontvangen van wat de bijlesinstantie vraagt 
ter vergoeding van één uur bijles. Een anonieme bron* 
meldt ons dat de lesgever slechts een fractie van deze ver-
goeding ontvangt en dat bijlesinstanties er zelf dus een aar-
dig centje aan overhouden. Hij stelt dan ook dat het goed-
koper voor bijlesnemers en voordeliger voor bijlesgevers 
zou zijn om rechtstreeks afspraken te maken en privélessen 
te nemen. Toch wenst hij dit standpunt te nuanceren. Ener-
zijds benadrukt hij het belang van de ‘tussenpersoonservice’ 
die de instanties aanreiken. Zij vormen namelijk een belang-
rijke schakel in dit hele systeem door de juiste bijlesgevers 
aan de scholier/student te koppelen en door pedagogische 
ondersteuning te bieden. Anderzijds stelt hij vast dat er bij 
het geven van privélessen tevens onkosten opduiken, die 
niet altijd gecompenseerd worden. Het gaat dan hoofdza-
kelijk over vervoersonkosten (benzine, openbaar vervoer, 
tijd onderweg …).

baten

Een belangrijke vraag omtrent bijlessen is allicht of het ne-
men ervan de sleutel tot succes betekent. Voor zo’n 40% 
van de bijlesnemers bleek dat althans het geval te zijn. Toch 
gaf ook zo’n 40% aan niet te slagen tijdens de eerste zit-
tijd. Van die groep slaagde uiteindelijk 53% alsnog in de 
tweede zittijd. Hoewel deze cijfers niet geheel rooskleurig 
lijken, meent 87% van onze respondenten toch tevreden te 
zijn over het volgen van bijlessen. Deze tevredenheid wordt 
grotendeels bewerkstelligd door het verhoogde inzicht in de 
voorheen onbegrijpelijke leerstof, de goede begeleiding en 
persoonlijke opvolging, maar ook door het ruimere tijdska-
der waarbinnen nieuwe leerstof verwerkt kan worden. Daar-
om zou 93% bijlessen aan medestudenten aanraden.

randglosse

We vroegen aan een paar medestudenten wat ze zelf nog 
op te merken hadden over het nemen en/of geven van bij-
lessen. Hierbij gaven enkele studenten aan dat bijlessen niet 
altijd nodig zijn, maar eerder een vorm van zekerheid en 
geruststelling betekenen voor veel studenten en hun ouders. 
Verder zijn, zo vermoedde een geneeskundestudent, bijles-
sen niet voor elk vak opportuun. Zo zou het vergaren van 
tips en manieren om grote hoeveelheden leerstof te leren 
verwerken meer rendabel zijn dan bijlessen over het vak 
as such. Desalniettemin betreurde een andere student het 
tekort aan bijlessen in exacte wetenschappen en vindt hij 
bijgevolg dat de Universiteit Antwerpen op deze leemte zou 
moeten inspelen.

 
Tot slot bleken een paar studenten misnoegd over de verhou-
ding tussen de gevraagde vergoeding van de bijlesinstantie 
en het aandeel dat de bijlesgever er zelf aan overhoudt. 
Ook schuwden ze de woorden ‘oneerlijke concurrentie’ 
niet. Zo zouden sommige bijlesinstanties meer naambe-
kendheid kunnen verwerven via studentenclubs, Facebook-
groepen en exposure op de campussen. De Universiteit Ant-
werpen reageerde hierop door te stellen dat de universiteit 
zelf geen toegevingen doet aan commerciële spelers die 
van haar infrastructuur gebruikmaken. Op die manier wordt 
voorkomen dat de perceptie ontstaat dat er een link is met 
de Universiteit Antwerpen die een kwalitatieve werking zou 
garanderen. De (on)tevredenheid, de kosten en baten om-
trent dit hele bijlesverhaal lijken te variëren van persoon tot 
persoon. Daarom zei een bijlesgever me ooit dat bijlessen 
wel degelijk een sleutel tot succes kunnen betekenen zolang 
de bijlesnemer er zelf maar genoeg tijd en energie insteekt, 
ook buiten de (bij)lessen. 

omwille van contractuele redenen kon onze bron zijn 
naam en die van de organisatie niet bekend maken.

*
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baanbrekers
gezocht: student met arendsogen

Geldwolven, cv-duizendpoten, sociale vlinders, luxebeesten, exotische trekvogels; verschillende species bewande-
len het oerwoud der studentenjobs. Naast de platgetreden paden slaan jobstudenten soms een verrassend andere 
weg in. Elke maand zetten we zo’n baanbreker in de kijker.

Annemarie werkt als ranger in de Zoo van Antwerpen. 
In deze functie mag ze kapgier Freddy in de gaten hou-
den en waar nodig terechtwijzen. In het nieuwe concept 
van de Zoo kunnen de bezoekers namelijk veel dichter 
bij de dieren komen. De kleine aaseter vliegt vrij rond in 
de savannevolière, een overkapping waar hij niet buiten 
kan geraken.

Freddy, aangenaam

“Freddy is een nogal nieuwsgierige jongen.” De kapgier 
is absoluut niet mensenschuw en begeeft zich graag tus-
sen de mensen. Want als je alle dagen meutes mensen 
voorbij ziet komen, dan wordt je ‘gierennieuwsgierig-
heid’ vanzelf geprikkeld. Soms nadert Freddy de bezoe-
kers wel erg dicht en gaat hij met zijn scherpe snavel 
schoenveters en broekspijpen inspecteren. 

Gewapend met een waterpistooltje is Annemarie er op 
zo'n momenten om de van belangstelling doordrongen 
gier bij de bezoekers weg te houden. Dat klinkt span-
nend, maar schijn bedriegt: “De ene keer zit hij in het 
gebouw, de andere keer in de rotswand of op het dak. 
Ooit kon ik hem een half uur lang niet vinden en toen 
ik Freddy uiteindelijk vond, heeft hij drie uur lang niet 
bewogen!”

“Soms weet je ook niet of je hem echt kwijt bent of dat 
je hem over het hoofd ziet. Hij is bruin en heel veel de-
corstukken in de volière zijn ook bruin. Dan hoor ik mijn 
baas in gedachten al roepen: ‘hoe kun je die nou kwijt 
zijn, dat is je enige job!’” Ze vertelt in geuren en kleuren 
over Freddy, maar de job zelf is vooral grijs en grauw 
als we haar mogen geloven. “Op de gier letten is een 
van de meest saaie jobs in de Zoo. Het concept van de 
job is zo absurd dat het grappig is, maar om de functie 
zelf uit te voeren ... Dat is voornamelijk gewoon niets 
doen.”

boze grootvader

Ondanks het lage euforiegehalte van de job, geen wan-
klank over Freddy. “Hij is echt superschattig, ongeveer 
de grootte van een behoorlijke kat. Hij is een beetje de 
boze grootvader van de vogels, want hij jaagt de an-
dere vogels vooral weg. Ik heb hem ook weleens ruzie 
zien maken met een buffel. Deze buffel had net kalfjes 
gekregen, in haar moederrol was ze toen hevig naar 
Freddy aan het blazen. Blijkbaar was hij te dicht gena-
derd.”

Verder schijnt Freddy ooit eens in een buggy te zijn ge-
kropen – details over dit voorval ontbreken – en zijn 
selfies met de kapgier op eigen risico. 

tekst: Daan Krake ■ illustratie: Stine Moons
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De rubriek ‘proffenprofiel’ toont professoren zoals 
je ze nog nooit zag: als mensen. dwars stelt de vra-
gen die bij menig student al jaren door het hoofd 
spoken: wat zijn/haar docent zoal op zijn brood 
smeert bijvoorbeeld. Patron van de dissectiezalen 
Luc van Nassauw, projectcoördinator van de dienst 
Antwerps Chirurgisch Training, Anatomie en On-
derzoekscentrum, wordt aan de tand gevoeld.

Studenten Geneeskunde en Biomedische wetenschappen 
kennen u als dé man achter de dissectiepractica. Is dit 
intense vak voor u een hoogtepunt in het academisch jaar? 
Dissecties nemen voor studenten een bijzondere plaats 
in op onderwijsgebied. Voor mezelf zijn die twee 
weken practica wel de meest intense weken van het 
academiejaar, zowel mentaal als fysiek. Je moet de 
studenten zoveel mogelijk structuren laten zien in een 
bepaald tijdsbestek – dat volgens mij te kort is – met 
zoveel mogelijk respect voor de lichamen. Daarnaast 
moet je ook nog alles in goede banen leiden. Je moet 
erop letten dat elke student effectief deelneemt aan 
de dissecties, en je moet ook rekening houden met de 
gemoedstoestand van elke student. 

Soms hebben studenten het er wel moeilijk mee dat ze 
moeten snijden in een lichaam. Na die twee weken ben 
ik gewoonlijk pompaf, maar met het goede gevoel dat 
dit practicum hen veel wijzer heeft gemaakt wat betreft 
de unieke opbouw van die driedimensionale structuur 
die wij ons lichaam noemen.

Hoe bent u eigenlijk tot het beroep van anatoom geko-
men? Wilde u dit altijd al doen? 
Bij toeval. Ik had nooit gedacht dat ik mensen zou ont-
leden voor de rest van mijn actieve carrière. Na mijn 
afstuderen ben ik bij toeval kunnen beginnen in het 
onderzoek van het Laboratorium voor Anatomie en Em-
bryologie van de Huisdieren. Na nog geen jaar hoorde 
ik dat er een assistentenplaats vrij was in het Laborato-
rium voor Anatomie van de Mens en Embryologie. Zo 
werd ik aldaar doctorandus. Ik kreeg wat handleidingen 
en een doos met botjes en er werd me gezegd waar 
de handboeken lagen. De prosector leerde me lichamen 
fixeren. Tijdens het eerste dissectiepracticum moest ik 
maar twee tafels begeleiden en als ik iets niet wist kon 
ik terugvallen op de andere assistenten. Al snel ben ik 
zelf lichamen gaan dissecteren en dat heeft mij heel wat 
wijzer gemaakt.

Is anatomie het belangrijkste vak in de opleiding genees-
kunde volgens u? 
Anatomie is een van de belangrijke basisvakken in de op-
leiding Geneeskunde. Het vormt samen met een aantal 
andere vakken de basis voor een degelijke geneeskun-
de-opleiding. En dan includeer ik ook oppervlakteanato-
mie. Een arts moet niet alleen weten hoe een lichaam is 
opgebouwd, maar moet ook door palpatie structuren kun-
nen herkennen. Ook de evolutie in de medische beeldvor-
ming zorgt ervoor dat anatomie als vak belangrijk blijft. 
Ik vergelijk de anatomische kennis van artsen vaak met 
automechaniekers. Als je met je auto naar een garage 
gaat, dan wil je dat de mechanieker de motorkap opent 
en vertelt wat er mis is. Je wilt niet dat hij zegt dat hij eerst 
een handboek moet raadplegen om na te gaan hoe die 
motor in elkaar zit. Ik denk dat je je auto dan niet met een 
gerust hart achterlaat.

proffenprofiel
tekst: Jonathan Mertens ■ beeld: Alex Noels
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Luc Van Nassauw
U heeft een zeer specifieke tattoo, een doodskop met 
diamanten oog met daaronder no bones no glory. 
Wat is het verhaal erachter? 
Typisch, die vraag. De basis van het verhaal ligt bij 
enkele denigrerende opmerkingen over het belang 
van osteologie. Er was zelfs een masterstudent Ge-
neeskunde die vond dat botten klinisch niet relevant 
zijn. Mijn antwoord was: "breek eens een botje en 
dan spreken we elkaar nog eens." Beenderen zijn 
de basis van onze lichaamsvorm en onze bewe-
gingsmogelijkheden. Het skelet beschermt organen 
en is belangrijk voor de aanmaak van bloed- en 
stamcellen. Denk het skelet weg en je houdt een 
hoopje blubber over. Weg booty, weg sixpack. Wil 
dat hoopje blubber toch zonder skelet levensvatbaar 
zijn, mag het niet te groot worden. Het grootste 
landdier dat geen endo- of exoskelet heeft, is een 
slak. De spreuk bij deze tattoo dient ter reflectie over 
het belang van het skelet, en met een mooie teke-
ning erbij vond ik het wel een mooie, zinvolle tattoo.

Metal en hardrock zijn uw favoriete muziekstijlen. 
Steekt er voor u een band met kop en schouders bo-
venuit? 
Er zijn veel bands die ik probeer te volgen, en 
elk jaar komt daar wel een groep bij. Maar als je 
vraagt om één band te noemen, dan is het antwoord 
simpel: Motörhead van de in 2015 overleden Ian 
‘Lemmy’ Kilmister. Alles waar metal en hardrock 
voor staan, vind je terug in hun werk. Van Lemmy is 
ook de uitspraak: "born to lose, live to win." Een uit-
spraak die vooral bij mensen uit het arbeidersmilieu 
aanslaat, maar die voor iedereen van toepassing is. 
Je wordt geboren met niets, en je moet er zelf voor 
zorgen dat je leven waardevol wordt, ongeacht het 
milieu waar je uit komt. 

Finale vraag, stel dat u onverwachts overlijdt, 
schenkt u dan uw lichaam aan de wetenschap?
Een vraag ze ons altijd stellen. Waarom zou ik mijn 
lichaam niet aan de wetenschap schenken? Het liefst 
zou ik mezelf willen dissecteren, dan weet ik dat het 
zeker goed wordt gedaan.
 
Dankuwel, professor!

Meer lezen? Dat kan op dwars.be! 
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de nieuwe straten van de 
studentenbuurt
tekst: Ken Van Oproy ■ illustratie: Amber Vanluffelen

een jungle van asfalt?

Wie terugkomt van een lange vakantie – zonder herexamens – zal merken 
dat de studentenbuurt wat veranderd is sinds het einde van de eerste zittijd. 
Aftandse stukken asfalt met tientallen stukken knip- en plakwerk werden ver-
vangen door een glad en gloednieuw wegdek. Ne schone chape, zoals men 
placht te zeggen.

iedereen blij met een asfaltwoestenij?

De Prinsstraat, Lange Winkelstraat en de Vekestraat werden op die manier aangepakt. Vorig 
academiejaar werd ook de Kleine Kauwenberg heraangelegd, dit keer volgens het principe 
van de shared space. Hierbij wordt heel de ruimte aangelegd zonder drempels en met wei-
nig verkeerstekens, zodat de weggebruikers gedwongen worden naar elkaar te kijken en 
ze niet afgeleid worden door verkeerstekens, of andere afleidende inrichtingen. Zo ziet heel 
de straat eruit als een gigantisch voetpad, waardoor auto’s automatisch trager gaan rijden.

De straten die een nieuwe asfaltlaag kregen, zien er daarentegen uit als een mooi recht 
stuk op de Nürburgring. Zelfs op een rammelende velofiets kan je jezelf er Sebastian Vet-
tel wanen. Wat positief is voor de fietsers, is dat echter niet noodzakelijk voor de omge-
ving. Asfalt is niet zo’n goed materiaal om in de stad te gebruiken om verschillende re-
denen. Het laat, in tegenstelling tot kasseien en stoepstenen, geen water door, waardoor 

al het regenwater naar de riolen wordt afgeleid en niet op natuurlijke wijze in de grond 
kan dringen. Daarnaast wordt zwart asfalt ook erg heet als de zon er op schijnt, zodat 
de stad, die in de zomer al veel warmer is dan het platteland, nog verder opwarmt.

Om de Agora te bereiken, zal je nog wel door de Grote Kauwenberg moeten fietsen, 
die eerder met een maanlandschap te vergelijken is, terwijl deze straat toch wel de 
hoofdstraat van de Antwerpse studentenbuurt genoemd mag worden. Ondertussen ver-
dringen de studenten zich op de smalle voetpaden waar je elkaar amper kan kruisen 
zonder een – hopelijk accidentele – elleboogstoot te krijgen.

fietspad of voetpad?

Een straat waar wel een ingrijpende heraanleg bezig is, is de Paardenmarkt. In mei en 
juni werd ook hier het oude asfalt afgeschraapt en vervangen door een nieuwe laag. 
Maar dat was niet het enige: ook de rijweg werd versmald, er kwamen verhoogde 
inrichtingen en de verkeerslichten aan de Rodestraat werden weggehaald. Door de ver-
smalling van de rijweg is er plaats om een verbreed voetpad te maken aan de noord-
kant van de Paardenmarkt, dat zo een echt plein kan worden.
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In de herfst van 2015 lanceerde het district Antwerpen een ontwerpwedstrijd voor de 
ruimte die vrij zou komen bij de heraanleg. Onder andere aan studenten van AP Hoge-
school en de Universiteit Antwerpen werd gevraagd om voorstellen te formuleren voor 
de inrichting van de voetgangerszone. Uit deze wedstrijd werden vier winnaars geko-
zen met erg diverse ontwerpen: een stuk stadsbos, een installatie met reclamepanelen, 
grote havervelden en fietsenstallingen in de vorm van paarden. Die laatste twee verwij-
zen naar het verleden van de straat als marktplaats voor paarden sinds de dertiende 
eeuw. Samen werkten ze een aangepast ontwerp uit.

Daarvan is echter nog niets te merken. Wie in de zomer al eens over de Paardenmarkt 
gewandeld heeft, zal geen aangename voetgangerszone hebben opgemerkt, maar wel 
een vreemde asfaltstrook tussen het voetpad en de parkeerplaatsen. Ondertussen staan 
overal nog eens paaltjes op onhandige plaatsen, net als de betonblokken die de over-
steekplaats aan de Kauwenberg blokkeren. Sommige fietsers beschouwen het als een 
fietspad, maar het is wel degelijk een voetpad waar je dus niet op mag fietsen – tenzij je 
jonger dan negen jaar bent. Wat betekent dit allemaal?

Midden juni diende een bewoner een bezwaarschrift in tegen de heraanleg van de 
Paardenmarkt. Het gebrek van een laad- en loszone en de aanleg van een nieuwe 
bushalte waren een struikelpunt voor die bewoner. Ook zou het district te weinig 

rekening gehouden hebben met de opmerkingen die geformuleerd werden tijdens 
de infoavonden. De heraanleg moest dus halverwege stilgelegd worden. Er werd in 
augustus een nieuw openbaar onderzoek gestart en er komt een nieuwe bewoners-
vergadering.

Voorlopig ligt de Paardenmarkt er dus nog half afgewerkt bij en zullen de laureaten van 
de ontwerpwedstrijd dus nog even moeten wachten voordat ze hun ontwerpen verwe-
zenlijkt zullen zien. Wie het document van de wedstrijd doorneemt, ziet echter dat niet 
alleen de winnaars een vermelding verdienen. Sommige ontwerpen die het niet gehaald 
hebben, zijn nochtans briljant, niet alleen als ontwerp maar ook als kritiek op de ont-
werpwedstrijd. Zo stelde Amber Vanluffelen voor om de typische reparatiestroken die je 
ziet op oud asfalt al te maken op het nieuwe wegdek. Gregor Andzelm stelde voor om 
de witte strepen van de straatmarkeringen kriskras over de voetpaden te tekenen. En 
Stefanos Athanates wou de voetgangerszone bedekken met een mozaïek van gekleurde 
vlakken, om zo de glasramen van een kathedraal te simuleren. En willen we niet alle-
maal op een regenboog kijken als we onze voordeur buiten stappen?

Wil je de rest van de ontwerpen bekijken? Surf dan naar de online versie van dit artikel 
op dwars.be 
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betweter
flamingo's: hardcore Darwin

tekst: Leonie Vanstappen ■ beeld: Yannick De Meulder 

De flamingo: balletdanser onder de vogels. Elegant, roze, balanceert vaak op 
één been en drijft zijn of haar lichaam tot het uiterste om de grenzen van de 
fysica en de natuur zelf te tarten. Ja hoor, net als balletdansers zijn flamingo’s 
namelijk veel meer hardcore dan je op het eerste zicht zou verwachten. 

Ze zien er soms een beetje stuntelig uit, met hun bolvormige, oranje-roze lichaam 
bovenop onnoemelijk lange stelten van poten. Je kan gemakkelijk zien waar hun 
lachwekkende reputatie vandaan komt. Ze scheppen met hun grote, kromme bek 
water van bij hun voeten om het dan met een schokkerige beweging door hun 
keel te forceren — het doet niet direct denken aan een dier dat goed aangepast 
is aan zijn omgeving. De volgende flamingo-feiten bewijzen echter het tegen-
deel: flamingo's zijn de dieren waar Darwin van droomde, met mutaties waar de 
X-Men nog iets van kunnen leren.  

Flamingo’s lijken tropische vogels, maar je vindt ze ook in koudere klimaten. Zo-
lang ze genoeg te eten en te drinken hebben, kunnen ze eigenlijk waar dan ook 
leven. Je vraagt je misschien af hoe flamingo’s in koudere klimaten kunnen slapen 
met die lange, knobbelige stelten waarmee ze door het water waden. Ze kunnen 
zich namelijk moeilijk neerleggen in het water, want dan zouden ze tegen de 
ochtend flamingo-frisco’s zijn.

Het geheim zit hem in die knoestige stekkebeentjes die flamingo’s hun vreemde uiter-
lijk geven. Die zijn namelijk bedekt met schubben van keratine, hetzelfde materiaal 
waar menselijke nagels en haren van gemaakt zijn. Doordat deze schubben zo nauw 
aansluiten, kunnen flamingo’s ‘s nachts hun poten gewoon laten bevriezen, waardoor 
ze gemakkelijk recht blijven staan. ‘s Morgens ontdooien hun poten mee met de rest 
van het water, en kunnen ze weer naar hartenlust pootjebaden en kril scheppen.

Een ander gevolg van het leven in een extreem klimaat is dat flamingo’s soms hun 
enige drinkwater kunnen halen uit geisers, omdat die niet bevriezen. Dit betekent 
echter niet alleen dat hun kop, poten en lichaam bestand zijn tegen heel hoge 
temperaturen, maar ook dat ze vrijwel kokend water kunnen drinken. Stel je voor 
dat jij ‘s morgens je vers gemaakte, stomend hete koffie recht uit de koffiepot in je 
mond goot. Daar word je wel wakker van.

Flamingo’s zien er misschien niet zo stoer uit — ik wil zelfs toegeven dat ze er een 
beetje onnozel uitzien — maar de volgende keer dat je iemand een flamingo 
“zwak” hoort noemen, laat die persoon dan maar weten dat deze beesten metal 
as hell zijn: ze bevriezen ‘s nachts hun poten en drinken ‘s morgens kokend water. 
Doe dat maar eens na. 

Het is niet omdat je veel onnozele weetjes kent, dat je een betweter bent. Dat bewijst een 
van onze redacteurs elke maand door een waanzinnig interessant, ongelofelijk boeiend 
of verbluffend spannend feit te delen.



Stuur ons een foto van je oplossing in een 
privébericht op Facebook. Op 5 oktober pikt 
een onschuldige hand er de winnaar uit die 
cultuurcheques krijgt.

Onder, boven, links en rechts, 

maar vooral ook dwars. Adagium 

van deze rubriek: wie zoekt, die vindt!
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Hij zetelt voor het tweede jaar in het Bureau van 
de Studentenraad, dit jaar gekroond tot voorzitter. 
Zij bevindt zich voor het derde jaar in de hoofd-
redactie van dwars, ditmaal onder de titel hoofd-
redacteur. Hij gebruikt graag juridisch taalgebruik, 
zij babbelt veel te snel.

Onderstaande is een verslag van de kennismaking. De 
speeddate. De mondelinge pingpongmatch.

Hij bestelt een cola. Of hij weet dat ze enkel Pepsi serve-
ren? “Doe dan maar een gele limonade.” Zij vraagt een 
rooibosthee.

onbekend onderbemand

ANOUK BUELENS-TERRYN: Wat zijn de uitdagingen 
voor het  Bureau van de Studentenraad dat  normaal 
zeven leden telt, maar momenteel maar door twee studen-
ten bemand is?

GEERT DE HOON: Dit  is een uitzonderlijke situatie, en 
zeker niet blijvend. Doordat er niet genoeg kandidaturen 
binnen waren voor de eerste ronde, zijn we maar met 
twee verkozen. We willen echter wel met een groter team 
aan de slag. De procedure om dit na de verkiezing moge-
lijk te maken, is al uitgeschreven.

ZIJ: Daalt je draagvlak nu niet enorm?

HIJ: Dat zou ik willen relativeren. De  algemene verga-
dering (AV)  is immers wel volledig  verkozen. Hierin 
zitten alle leden van de Studentenraad en worden alle 
zaken met studentenbelang op onze universiteit bespro-
ken.  Het  bureau wordt uit deze AV  gevormd en regelt 
enkel de dagelijkse werking. Dus qua draagvlak kan je 
geen problemen zien in ons voorlopig Bureau. Het is na-
tuurlijk organisatorisch wel gunstiger om een groter team 
achter je te hebben.

ZIJ: De Moeial – het studentenblad van de VUB – stelde 
vorig jaar een kieswijzer op, zodat studenten zich kon-
den informeren over de programmapunten van de opko-
mende studentenvertegenwoordigers. 

Mooi idee, totdat bleek dat de kandidaten amper  ingin-
gen op deze vraag.

HIJ:  In jaren dat er weinig studentenvertegenwoordi-
gers opkomen, zie je inderdaad dat er weinig campag-
ne gevoerd wordt. Ze hebben die dan ook niet nodig: 
ze worden automatisch verkozen wanneer er geen te-
genkandidaten zijn, of wanneer er minder kandidaten 
dan  functies zijn. Dat ondermijnt je legitimiteit, maar je 
kan verstaan dat die studenten de moeite er dan ook niet 
in steken.

eigen verantwoordelijkheid

ZIJ: Het lijkt me niet correct dat wij desondanks niet we-
ten met welke ideeën de kandidaten opkomen. En (recht-
streeks) verkozen worden.

HIJ: Als je hun programmapunten wil weten, moet je zelf 
ook maar opkomen. Je kan als student geen eisen stellen 
aan studentenvertegenwoordigers wanneer we er zo wei-
nig hebben.

de koppen bij elkaar
de Studentenraad en dwars in gesprek
tekst: Anouk Buelens-Terryn ■ beeld: Stine Moons



ZIJ: Jullie leggen echter zelf ook eisen op aan jullie stu-
dentenvertegenwoordigers. Vorig jaar was er de heisa 
rond de zestigprocentaanwezigheid die jullie verwach-
ten  van jullie leden. De haalbaarheid voor (vooral) de 
buitencampussers werd sterk in vraag gesteld.

HIJ: Die regel is er altijd geweest. Afgelopen jaren zagen 
we desondanks dat er veel studenten niet kwamen opda-
gen voor de mandaten waarvoor ze verkozen waren. Dat 
kan niet, je vertegenwoordigt wel de student in die be-
paalde organen. Als je dan niet naar de vergaderingen 
komt, verzaak je je werk. Het mag toch wel duidelijk zijn 
dat wanneer je je job niet doet, je die niet mag behou-
den?

 Dat is overal zo – en onze zestigprocentquota 
noem ik mild. Onze rector Herman Van Goethem noemt 
onze overgangsregel bovendien  billijk. Die staat toe dat 
er in gevallen van overmacht (zoals ziekte, overlijden, …) 
de gemiste vergadering niet wordt meegeteld.

ZIJ: Ben je dan een slechte studentenvertegenwoordiger 
wanneer je bijvoorbeeld door stages of practica  verga-
deringen mist?

HIJ: Dat zijn moeilijke gevallen. Wanneer je desalniette-
min op voorhand weet dat je weinig beschikbaar zal zijn, 
is het niet aan te raden om een mandaat op te nemen. 
Dat laat je dan beter aan iemand anders over.

ZIJ: De lijst met verkozen studentenvertegenwoordigers 
vertoonde echter opvallend veel lege plaatsen. Studen-
ten die hun aanwezigheid inhalen op andere momenten 
en zich elders even hard inzetten voor hun medestudenten 
zijn dan toch beter dan nog meer lege plaatsen op die 
lijst?

HIJ: Je vergeet dat wij als studentenvertegenwoordi-
gers een slechte naam krijgen wanneer wij aan de facul-
teitsdirecteur laten weten dat student X in zijn of haar or-
gaan komt zetelen en deze niet komt opdagen. Dat heeft 
een slechte weerslag op ons. Wij gaan niet kiezen tussen 
‘onze regel en geen vertegenwoordigers’ of ‘geen regel 
en een groter aantal’. Onze norm wordt hoe dan ook be-
houden. Wel moeten we het mandaat van studentenverte-
genwoordiging aantrekkelijker zien te maken.

openbaarheid

ZIJ: Hoe plan je dat te bereiken?

HIJ: Ik vermoedde al dat dat je volgende vraag zou zijn. 
Ik heb daar lang over nagedacht en ben tot de conclusie 
gekomen dat alles begint bij naamsbekendheid. Je kan je 
immers niet engageren voor iets waarvan je niet weet dat 
het bestaat. Onze vorige voorzitter Anaïs Walraven heeft 
daarom erg ingezet  op onze Facebookpagina. Hoewel 
het maar moeilijk te bolwerken was met amper vier bu-
reauleden, is ze erin geslaagd om onze online awareness 
te vergroten. 
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 Die wil ik doortrekken. Ons aantal likes is echt 
niet slecht wanneer je kijkt naar vergelijkbare pagina’s. 
We kunnen echter nog beter. We moeten vooral onze 
werking nu meer terugkoppelen. 

ZIJ: Was dat afgelopen jaar geen pijnpunt? Een rond-
vraag bij onze redactie liet uitschijnen dat vooral de 
opiniestukken herinnerd werden van jullie afgelopen wer-
kingsjaar. Wat jullie tijdens vergaderingen etc. bespre-
ken, ontgaat ons kennelijk volledig.

HIJ:  Je kan onze werking nochtans prima nagaan. De 
meeste raden waarin studentenvertegenwoordigers zete-
len, plaatsen immers hun verslagen op Blackboard. Daar-
door zijn de zaken die je aanbelangen vrij beschikbaar. 

ZIJ: Wellicht is dat iets dat je al beter zou kunnen com-
municeren. Zelfs een powerpoint van een specifieke les 
terugvinden levert weleens een zoektocht van jewelste op. 

HIJ: Maar geloof het of niet, ik ben al door een aantal 
studenten aangesproken over die verslagen. Ze worden 
dus wel gevonden.

ZIJ: De studentenraden van de KULeuven en VUB plaatsen 
de verslagen van hun algemene vergaderingen integraal 
online. De verslagen van dergelijke vergaderingen zijn 
bij jullie echter niet te vinden. Is dat geen gebrek aan 
transparantie?

HIJ: Goh, misschien wel? Voor de tweede algemene ver-
gadering is dat thema alvast wel een agendapunt. Het 
is alleszins de bedoeling om dit jaar onze agenda’s en 
verslagen veel sneller door te sturen binnen onze eigen 
werking. Pas dan kunnen we eventueel naar buiten toe 
communiceren. Dat ga ik echter niet in mijn eentje beslis-
sen, dat moet besloten worden binnen de AV. Zouden de 
studenten hierin trouwens geïnteresseerd zijn? Ze weten 
al niet waarover het gaat en en het woord ‘verslag’ al-
leen al klinkt ontzettend saai.

agenda

ZIJ: Wij noemen ze onze ‘notulen’.

HIJ: Dat is nog oubolliger! Met je medische opleiding zou 
je het nog kunnen omdopen tot ‘annalen’.

ZIJ: Het proberen waard! Welke zaken plan jij nog aan 
te passen? Zet jij Anaïs haar werking verder, of ga je 
zijwegen inslaan?

HIJ: Elke voorzitter heeft natuurlijk zijn eigen stijl en ma-
nier van werken. Ik ben iemand die liefst een grote ge-
dragenheid heeft om beslissingen te nemen, in de mate 
van het mogelijke. Maar uiteindelijk zal er niet zoveel 
verschillen.

ZIJ: Gaan jullie de vergaderingen openbaar maken? In 
Leuven, Gent en Brussel zou ik kunnen aans lu i ten. 
Hier niet.

HIJ: De vorige twee jaar was dat inderdaad niet het ge-
val, net zoals de jaren ervoor − vermoed ik. Mocht de 
vraag er zijn, zullen we dat overwegen. Maar voorals-
nog weet ik ook niet of er ook werkelijk vraag naar is.

ZIJ: Concreet: wat wil je tegen Kerstmis ver-
wezenlijkt hebben?

HIJ: We kunnen onze beleidsplannen na-
tuurlijk pas opstellen wanneer we een voltal-
lig Bureau hebben. Maar een van mijn persoon-
lijke doelen is om studenten bewuster te maken van hun 
rechten. Hoe ze die kunnen laten gelden op vlak van 
examens, fraudezaken en interne beroepen.

ZIJ: En over een jaar?

HIJ:  Als ik ervoor kan zorgen dat er een nieuwe golf 
studentenvertegenwoordigers opstaat − een meer besten-
dige studentenvertegenwoordiging − ben ik heel trots.

Het mag duidelijk zijn. Ze zijn elkaar waard. Hij begint 
zijn master, zij ook. Beiden willen zich meer tonen op de 
buitencampus. Beiden willen er een sterk jaar van maken.

Laat haar nu net een streepje voorhebben: zij heeft nu al 
een volledig hoofdredactieteam, hij vervolledigt het zijne 
eind september pas. Zij wenst hem vooral veel succes 
voor het komende jaar. 
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Je zal het maar voorhebben: het ligt op het puntje van je tong en toch kan je 
er niet opkomen. Dat ene woord ontglipt je keer op keer. Ook dit jaar schiet 
dwars alle schlemielen in zulke navrante situaties onverdroten ter hulp. Maan-
delijks laten we ons licht schijnen op een woord waar de meest vreemde be-
tekenis, de meest rocamboleske herkomst of de grappigste verhalen achter 
schuilgaan. Deze editie het woord ‘karoshi’.

Dat overdreven workaholic-gedrag kan leiden tot een burn-out, weten we wel. Maar het 
kan nog extremer: recent sijpelde het woord karoshi uit het Japans door in onze taal. 
De lugubere betekenis daarvan is niets minder dan 'dood door overwerk', en het is niet 
toevallig dat dit leenwoord net uit Japan komt. In dat land werden sinds de tweede helft 
van de vorige eeuw namelijk verschillende sterfgevallen vastgesteld van mensen die het 
loodje legden nadat ze zich letterlijk te pletter hadden gewerkt. En met verschillende 
bedoelen we geen enkeling, maar honderden per jaar.

Kerngezonde mensen van amper twintig of dertig jaar kregen zo plots een hartstil-
stand of een beroerte. Achteraf bleek dat ze telkens extreem veel hadden gewerkt. 
Lees: ze werkten jaren aan een stuk 110 uur per week (het drievoudige van de ge-
middelde Vlaamse arbeider), draaiden shifts die maar liefst anderhalve dag duurden 

of namen in heel hun carrière geen enkele dag vrijaf. Dat zijn de gevallen die om 
medische redenen bezweken aan karoshi – daarnaast zijn er nog ontelbaar veel 
mensen die zelf besluiten uit het leven te stappen omdat de werkdruk hen te veel 
wordt.

Maar waarom spenderen mensen zo veel tijd aan hun job, terwijl ze in een land wonen 
waar van slavernij geen sprake is? Het antwoord blijkt te liggen in de Japanse werk-
cultuur. Nadat de economie in de jaren '80 en '90 instortte, werden veel werknemers 
ontslagen terwijl er wel evenveel werk overbleef. Uit schrik om zelf ontslagen te worden, 
lieten de overblijvers hun loyaliteit voor hun bedrijf zien door de extra uren zonder kla-
gen op te nemen. Daarnaast denken veel arbeiders dat het extra werk hun eigen schuld 
is. Dat denken ze omdat hun bazen hen onrealistische doelen opleggen; kunnen ze die 
niet halen, dan zijn ze er oprecht van overtuigd dat dat ligt aan hun eigen incompeten-
tie. En dus zitten ze nog een paar uur langer aan hun bureau, en de volgende dag nog 
eens, tot ze hun familie en vrije tijd uit het oog verliezen. Of in het ergste geval: tot ze er 
uiteindelijk aan sterven. 

Werken kan uw gezondheid schaden, dat staat vast. Vergeet dus ook dit academiejaar 
niet dat er ook een leven bestaat buiten de boeken! 

tekst: Joanna Vervoort ■ beeld: Anouk Buelens-Terryn



tekst: Simon Van Den Bergh ■ beeld: Stine Moons




