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De proffen hebben hun twee-maanden- 
baardje afgeschoren, de eerste dwars 
ligt weer in jouw handen en de gan-
gen van onze geliefde universiteit zijn 
weer volgestroomd met studenten. Op- 
gewekte studenten, want we beginnen het 
jaar zoals gewoonlijk massaal met een 
gezonde dosis zelfoverschatting.

‘Dit jaar zal ik alle lessen volgen, zal ik de stof 
van de eerste tot de laatste pagina bestuderen; 
dit jaar weet ik het zeker: mij zullen ze in au-
gustus niet tegenkomen.’ De student die zijn 
mond houdt om het niet te jinxen, zal zich in 
gedachten nog altijd schuldig weten.

Ook dwars begint met goede moed, mis-
schien zelfs met hoogmoed, aan een  
nieuwe jaargang. Wij brengen jou, lieve  
lezer, correct en relevant nieuws, zonder taal- 
fouten en mét prachtige foto’s en illustraties. We  
beloven gouden bergen. Aan elkaar en voor-
al aan onszelf. De politiek speelt hetzelfde  
spelletje. Ook zij staan op het punt om te win-
nen, om succes te boeken, om doelen te behalen. 

Iets waar we allemaal van mogen meegenieten 
tot in oktober de bubbel knapt.

Met vrij grote zekerheid zullen wij, ‘zelf- 
overschatters’, ook dit jaar weer op onze bek 
gaan. We zullen stuk voor stuk vallen. Maar 
juist dat is de schoonheid van ons onbegrens-
de zelfvertrouwen. Wordt er niet te pas en te 
onpas geroepen dat schade en schande wijs 
maakt? De val stelt jouw zwaktes aan je voor, 
laat je weten waar je nog niet klaar voor bent 
en laat je ontdekken hoe je het best valt. Op 
je bek gaan is juist de beste manier om je  
academiejaar te vullen.

Ik nodig jullie uit om te zien hoe dwars dit jaar 
probeert grote woorden waar te maken, hoe 
politiek Antwerpen zichzelf de laatste mooie 
woorden voorspiegelt en hoe wij studenten 
onze frisse moed zo lang mogelijk proberen 
vast te houden.

Hou ons in de gaten dit jaar en geniet van de val!
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Suzanne Roes, hoofdredacteur
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schuiven in de 
academische kalender

een zegen of een vloek? 

In de Griekse oudheid trokken de sofisten van  
stadstaat naar stadstaat om de plaatselijke  
bevolking te onderwijzen. Men moest niet meer 
geloven in aloude mythes, maar inzien dat  
alles in de wereld relatief is. Dat de mens … Enfin,  
laten we niet te ver uitweiden. In de Vlaamse 'stad- 
staten' van vandaag is er een soortgelijke beweging 
aan de gang. De sofisten hebben het allang niet 
meer over mythes, maar over de herindeling van 
het academiejaar. Zij begonnen hun reis in Leuven 
en trokken vervolgens naar Gent. Nu zijn ze aan- 
gekomen in Antwerpen. Aan onze universiteit blijft 
het echter opvallend stil. 

Onze rector, Herman van Goethem, staat nog niet te 
springen van enthousiasme om de vlam te ontsteken die 
het debat aan UAntwerpen zal verspreiden. Dit bleek tij-
dens het jaarlijkse Debat met de Rector, waarin hij felle 
debatten voerde met verschillende studentenverenigingen 
over actuele onderwerpen. 

De herindeling van het academiejaar kreeg ook een plek-
je op de agenda. 'Gaat de huidige indeling dan werke-
lijk op de schop?' vroegen de aanwezige studenten zich 
voorzichtig af. Van Goethem suste de geestelijke gemoe-
deren door te stellen dat hij eerst eventuele pilots in Gent 
en/of Leuven wilde afwachten. 
 

voorstel in Gent: 2022-2023

In Gent is het debat al verder gevorderd. De Directie  
Onderwijsaangelegenheden kreeg van de Raad van  
Bestuur van UGent in 2015 de opdracht om het  
onderzoek naar de herindeling van het academiejaar te  
starten. Drie jaar later lag er een voorstel op tafel, onder-
verdeeld in een vijftal adviezen.

Allereerst raadde men aan om het modulesysteem op-
nieuw te introduceren. In dit systeem wordt het academie-
jaar onderverdeeld in vier in plaats van twee stukken, na 
elke zes weken zijn er dan examens. 

tekst: Daan Krake ■ beeld: Lie Van Roeyen en Stine Moons



De verschillende faculteiten mogen zelf kiezen of ze over-
stappen op dit model. Ten tweede, en hier is het bestuur 
van UGent ook voorstander van, moeten er echte vakan-
tieweken verzekerd worden. Een aantal weken kerst- en 
zomervakantie zijn dan blokvrij voor studenten. Daar  
tegenover staat – advies drie – dat een van de twee  
weken paasvakantie wordt verschoven, zodat deze ‘vrije’ 
week gebruikt kan worden om te blokken voor de exa-
mens van het tweede semester. Het vierde advies luidt 
dat er gestart wordt op 1 september, deze kon niet uit-
blijven. Als laatste willen ze meer ruimte bieden voor her- 
oriëntering, en de inhaalweek inkorten of volledig afschaf-
fen. Dit is de week waarin proffen lessen kunnen inhalen 
en bestaat in Gent, niet in Antwerpen. 

De opstellers van het rapport adviseren om het kwintet van 
adviezen vanaf 2020-2021 gefaseerd door te voeren. Het 
volledige plan moet dan in 2022-2023 geïmplementeerd 
zijn. In dat jaar wordt er gestart op 1 september en valt de 
eerste examenperiode vóór de kerstvakantie. 

Gentse studentenvertegenwoordigers kregen het advies-
rapport onder ogen en huiverden alvast bij het bekijken 
van de inhoud, net als de verschillende faculteiten. Reden 
genoeg voor de Gentse Studentenraad om een enquête 
onder studenten te houden. Hieruit kwam naar voren dat 
iets meer dan de helft van de studenten (53%) geen po-
sitieve houding aanneemt tegenover het modulesysteem. 
Motief van de weerstand: de vrees voor meer stress door 
een verhoogde studiedruk en daarnaast voor minder 
tijd voor engagement en extracurriculaire activiteiten. 

Het starten op 1 september en de garantie op twee we-
ken kerstvakantie kan zowaar op nog minder (lees: nau-
welijks) steun rekenen, opnieuw door vrees voor een ver-
hoogde studiedruk. 

miserie in Leuven
 
Dan over naar de perikelen in Leuven. Daar begonnen 
onze sofisten immers hun tocht om het debat te versprei-
den. Ten oosten van Brussel ligt er sinds november 2017 
een eindrapport van de Werkgroep Herindeling Acade-
miejaar. In dit rapport valt te lezen dat het debat om-
streeks 2001 geboren werd, toen het semesterexamensys-
teem werd ingevoerd. Later, in 2004-2005, werd dit 
herbenoemd tot de BaMa-structuur. Daar stopte het ech-
ter niet, want volgens hetzelfde rapport groeide in heel 
Vlaanderen de overtuiging dat deze indeling niet werkte. 
Dit zou komen door de internationalisering van het on-
derwijs, de invoering van het creditsysteem en nog een 
aantal andere zaken.

Een goed debat moet echter meer fundament kennen 
dan een algemeen gedragen overtuiging. Er moeten ook 
feiten worden aangedragen. Wel, zie hier: uit cijfers 
blijkt dat de slaagcijfers van de Leuvense studenten niet 
evenredig stijgen met het aantal inschrijvingen. Tevens is 
er onder het academisch personeel een groeiende on-
tevredenheid ontstaan over de work-life balance. Proffen 
doen namelijk meer dan enkel lesgeven voor wie het 
nog niet wist. 
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Zes werkgroepen (vanaf 2007) en elf 
jaar later, ziet het eerder benoemde 
eindrapport het levenslicht. Hierin valt 
te lezen dat alle voorgaande werkgroe-
pen concludeerden dat een breed draag-
vlak voor een concrete oplossing ontbrak. Toch 
werd er in 2016 nog een werkgroep in het leven 
geroepen (die van het eindrapport). Deze werkgroep 
kreeg drie taken mee. Allereerst moest ze verder onder-
zoek doen naar de voor- en nadelen van de huidige in- 
deling van het academiejaar. Daarnaast kreeg ze de 
taak mee om alternatieve scenario’s voor te stellen en 
tenslotte om de analyse van het bovenstaande empirisch 
te funderen en telkens ook het draagvlak binnen de KU 
Leuven te peilen.

Men kwam uiteindelijk tot 40(!) mogelijke scenario’s om 
te schuiven met de academische kalender. Na marathon-
debatten kwam men tot overeenstemming over de volgen-
de, hernieuwde academische kalender. Er wordt gestart 
met een zogenoemde Freshers' Week die bestaat uit in-
troductiedagen die een week voor de effectieve start van 
het nieuwe academiejaar plaatsvinden. Het eerste semes-
ter begint dan in het begin van september en loopt dan 
tot vlak voor of na de kerstvakantie. 

Het tweede semester zou na de kerstvakantie beginnen 
en eindigen rond eind mei/begin juni, gevolgd door een 
periode van vijf à zes weken voor remediëring en herexa-
mens. Tussen het einde van het ene academiejaar en het 
begin van het volgende, kan de student van zijn zomer 
genieten voor acht à negen weken. Het is echter ondui-
delijk wanneer deze vernieuwde kalender wordt geïmple-
menteerd, want binnen de KU Leuven zijn niet alle partijen 
het met deze indeling eens. 

statisch dossier 

Sinds het debat met de rector aan 
UAntwerpen zijn er enkele maan-

den verstreken. Voor de zomerva-
kantie had de universiteit een passieve 

houding tegenover dit onderwerp. Dat 
kan op enkele maanden tijd 180 graden 

gedraaid zijn. Om dit na te gaan, zochten we 
contact met Peter De Meyer, woordvoerder van de 

Universiteit Antwerpen. 

“Wij hebben inderdaad besloten de kat eerst uit de 
boom te kijken, om te bekijken wat het studie- en dis-
cussieerwerk in Gent en vooral Leuven oplevert”, gaf 
hij als antwoord. “Ondertussen zitten de plannen daar 
ook min of meer in de ijskast, als ik me niet vergis.” Om 
zijn antwoord van meer power te voorzien, informeerde 
de woordvoerder bij vicerector voor onderwijs Ann De 
Schepper. "Zij vertelde me dat de plannen in Leuven en 
Gent op de lange baan zijn geschoven en dat er mo-
menteel nergens beweging in het dossier zit. Ook hier in 
Antwerpen niet."

Wat kan er mis zijn met een afwachtende houding om 
zo kosten en moeite te besparen? Niets, zou je denken. 
Maar mis je als universiteit de boot niet als je je vizier en-
kel richt op Gent en Leuven en daardoor geen oog hebt 
voor Brussel en Hasselt?

Ondertussen zitten de plannen in Gent en 
Leuven ook in de ijskast, als ik me niet vergis. 
- Peter De Meyer (woordvoerder UAntwerpen) 
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Brussel:  initiatief van de Studentenraad

Een voorbeeld uit Brussel (VUB) laat zien dat het ook an-
ders kan. Op initiatief van de Brusselse Studentenraad 
kregen studenten de mogelijkheid om hun mening te ge-
ven over starten in begin september, een tweede zittijd 
snel na de tweede examenperiode en een permanente 
evaluatie doorheen het jaar. Voor dat laatste punt is vol-
gens onze eigen rector te weinig personeel aanwezig 
op UAntwerpen, maar dat terzijde. Uiteindelijk leverde 
dit alles een tekst op die het standpunt van de Brusselse 
studentengemeenschap vertegenwoordigt. 'Deze zal een 
leidraad vormen voor de studentenvertegenwoordigers in 
alle raden, alsook in de werkgroep academische kalen-
der, opgericht in de schoot van de Onderwijsraad', zo 
valt op de webpagina van VOX.VUB te lezen. 

Hasselt: klein maar fijn

Voor de herindeling van het academiejaar blijkt UHas-
selt haantje (of sofistje) de voorste. Terwijl de ‘grote’  
universiteiten hier nu al jaren over aan het discussiëren 
zijn, deelt de kleine UHasselt het academiejaar al jaren 
op haar eigen manier in. 

Vanaf dit academiejaar splitst men daar het academie-
jaar op in vier delen, maar ze werken al sinds 1995 met 
modules. Modules van vijf tot acht lesweken die direct na 
afronding worden opgevolgd door examens. 

Dat systeem verandert dus vanaf dit jaar. De examenperi-
odes vinden plaats na tien weken, ongeacht de duur van 
de module. Dit sluit beter aan op het secundaire onder-
wijs en tevens gaf men toe dat elke vijf weken een exa-
men te belastend is. Dit besluit werd al in 2016 genomen 
en kon destijds op belangstelling vanuit Gent en Leuven 
rekenen. 

de horizon  verbreden

Het is opvallend dat de discussie in Antwerpen amper 
van de grond is gekomen, terwijl die in de overige steden 
al in vergevorderde stadia is beland. Kosten en moeite 
besparen door het zware werk aan andere universiteiten 
over te laten, is één ding. 

Het vizier vervol-
gens enkel richten 
op Gent en Leuven 
en daardoor geen 
oog hebben voor de 
ontwikkelingen in Brussel 
en Hasselt is wat anders.

Ook over de grens wordt niet gekeken. Bij onze noor-
derburen doet de discussie over het schuiven binnen de 
academische kalender niet de ronde. Het academiejaar 
begint in Nederland al sinds mensenheugenis op 1 sep-
tember en de herexamens volgen vrij kort op de examen-
periode van het tweede semester. Universiteit Antwerpen 
zou lering kunnen trekken uit de fouten die in Gent en 
Leuven gemaakt zijn. Beide universiteiten zetten met de 
beste bedoelingen werkgroepen op, maar elk voorstel le-
vert intern weerstand op. Iedereen wil hervorming, maar 
niemand wil verandering. UAntwerpen zou zich kunnen 
onderscheiden, door eerst voor het interne draagvlak te 
zorgen en vervolgens met voorstellen te komen. 

Het academiejaar 2018-2019 is net begonnen, maar er 
is al genoeg om over na te denken. 

Iedereen wil hervorming, 
maar niemand wil verandering.
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Humans of UAntwerpen

Kunstenaar of topsporter, bejaarde of onderne-
mer, geen enkele soort ontspringt de dans. Je 
wordt op een dag wakker met de intense drang 
om je bij de Universiteit Antwerpen in te schrijven. 
Het gevolg: zoveel vreemde vogels dat het uitzon-
derlijk wordt om normaal te zijn. Elke maand zet-
ten wij een bijzondere student in de kijker.

Filosofiestudent Wouter (31) is geen laatbloeier, maar 
een meerjarige plant. Na een master Politieke Weten-
schappen en een carrière als professionele pokerspeler, 
schiet hij nu opnieuw wortel achter de schoolbanken. 
Wat ooit een manier was om als student een zakcentje 
bij te verdienen, zorgde er uiteindelijk voor dat Wouter 
zeven jaar in Londen en de online pokerwereld door-
bracht. “Ik heb om te beginnen vijftig euro gestort. Mijn 
eerste idee was om dit te gaan doen in plaats van een 
studentenjob. Het heeft mij vijf maanden gekost om 
rond de acht euro per uur te gaan verdienen. Vanaf 
toen werd het meer en meer”, vertelt hij.

the real deal

Je leven omgooien om rijk te worden met een com-
petitief kaartspel is een grote sprong in het diepe. 
Gelukkig landde Wouter op een zacht kussentje van 
financiële zekerheid. En geld opent deuren waarvan 
je je niet kan voorstellen dat ze bestaan. Hij vertelt 
over creditcard-roulette, een spel dat voor zich spreekt. 
Een rekening van € 2.500 bij een chic restaurant. Zijn 
kotgenoot Stefan trok aan het kortste eind en nadat 
de oud-politicologiestudent de pijn wilde verzachten 
met een spelletje pingpong, dubbel of niets, moest zijn 
huisgenoot toch de rekening van ondertussen vijfdui-
zend euro voor lief nemen. “We waren gewoon een 
groep twintigers met te veel geld die een leuke tijd pro-
beerde te hebben”, blikt Wouter terug.

Het klinkt menig student als een droom in de oren, 
maar niet alles was rozengeur en maneschijn. Om in 
Londen te wonen en zich zo op poker te focussen heeft 
Wouter ook veel moeten laten. Hij omschrijft de jaren 
als intens gefocust en eyes on the prize. “Van je twin-
tigste tot je achtentwintigste is normaal gesproken de 
periode dat je door de week heel veel doet. Door in 
Londen lange dagen te pokeren heb ik mijn vrienden 
en mijn vriendin in Antwerpen heel weinig gezien.” 
Dat er een moment is gekomen dat Wouter terug naar 
Antwerpen verhuisde en de pokertafel verliet, is dan 
ook geen verrassing.

remedie voor de verveling

Terug naar het normale leven, maar dan net iets an-
ders. “Het wordt opeens heel duidelijk dat je zelf bete-
kenis moet geven aan het leven en dat je zelf dingen 
moet verzinnen om je bezig te houden”, vertelt Wouter 
over het leven na zijn terugkomst. “Een jaar nadat ik 
gestopt ben met poker spelen verveelde ik me dood. 
Daardoor ben ik begonnen met mijn studie Filosofie, 
die heel interessant bleek te zijn en mij goed bleek te 
liggen.” Wouter levert het bewijs: een studie kan veel 
meer zijn dan een laddertje naar een carrière. 

tekst: Suzanne Roes ■ beeld: Stine Moons
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tussen Beels en De Backer

tekst: Selena de Waard en Stéphane Mertens de Wilmars ■ foto: Alex Noels

opmerkelijke underdogs in de 
race voor burgemeesterschap

Op 14 oktober trekken alle Vlamingen naar de stembus. Ook voor de Antwerpse 
studenten is het tijd om een keuze te maken wie de burgemeesterssjerp verdient 
voor de komende zes jaar. dwars ging zowel in gesprek met ex-politiecomisaris 
Jinnih Beels van de s.pa, als met staatssecretaris Philippe De Backer van Open 

Vld. Deze twee opmerkelijke kandidaten zijn allebei via een omweg toch in 
de politiek beland. Beiden bieden zich aan als alternatief voor de huidige 

burgemeester. Hoe denken zij over thema's die ons als student aangaan? 

onafhankelijk trekt de lijst

Jinnih, jij hebt na het uiteenvallen van Samen (sp.a + Groen) ervoor 
gekozen om, zonder partijkaart, op te komen voor de sp.a. Zou je dat 
voor ons kunnen toelichten?
"Ik ben in Samen gestapt onder de voorwaarde dat ik dat kon doen 
als geëngageerde maar onafhankelijke burger tussen groen en rood 
in. Hierdoor gingen veel mensen die hun geloof in de politiek verloren 
waren, wél in mij geloven. Na Samen moest ik een keuze maken. Ik 
besloot onafhankelijk te blijven."



1111

dwars nam in februari een enquête af over stemgedrag bij studenten. Waar Groen wel 
28,2 procent van de verwachte stemmen kreeg, had de sp.a slechts 2,2 procent van de 
linkse studenten overtuigd. Hoe ga je proberen om meer studenten mee te krijgen? 
"De peilingen van de afgelopen jaren waren zelden positief voor sp.a. Dat is spijtig, en het 
betekent dat er werk aan de winkel is. Een van de redenen waarom ik onafhankelijk ben ge-
bleven, is dan ook om mensen weer in ons verhaal te laten geloven. Mensen maken fouten, 
partijen ook. De essentie van onze visie blijft hetzelfde: gelijkheid, vrijheid en solidariteit. Het 
is voor ons cruciaal dat iedereen, zonder uitzondering, mee op de trein geraakt."

van wetenschap naar politiek

Philippe, jij bent bio-ingenieur van opleiding. Dat is opvallend voor een politicus. Welke 
invloed heeft deze achtergrond op jouw manier van denken?
"Dankzij mijn academische achtergrond kan ik heel snel veel informatie analyseren en 
probeer ik de dingen te doorgronden en te begrijpen. Na mijn doctoraat in de biotech-
nologie werkte ik in de private sector, waar ik start-ups hielp oprichten. Daar leerde ik 
het verband te leggen tussen uiteenlopende thema's. Ook moest ik met verschillende 
partijen leren onderhandelen om zaken gedaan te krijgen. Deze verschillende manieren 
van denken combineer ik in de politiek."

Open Vld is momenteel de coalitiepartner van de N-VA. Hoe zorg jij voor een onder-
scheid dat duidelijk is bij de kiezer?
"Het grootste verschil is dat N-VA een conservatieve, nationalistische partij is en Open 
Vld een progressieve, liberale partij. Dat zijn ideologische verschillen waardoor wij an-
ders naar de mens in de maatschappij kijken dan N-VA. Ik geloof in de kracht van 

het individu, in afdwingbare gemeenschappelijke spelregels, maar ook absoluut in  
keuzevrijheid van mensen om hun eigen leven vorm te geven. Die keuzevrijheid is altijd  
essentieel geweest voor mij. De goede dingen die we met coalities hebben kunnen 
doen, worden soms overschaduwd door hoe de huidige burgemeester over bepaalde 
zaken communiceert. Dat zou ik dan ook graag anders doen."

alles behalve Vlaams Belang

Welke coalities zou je graag zien ontstaan? 
J: "Wij staan open om met iedereen rond de tafel te gaan zitten. In mijn loopbaan als 
politieambtenaar had ik de luxe niet om te zeggen: 'Met u ga ik praten en met u niet.' 
Het was belangrijk alle actoren te horen en dan te reageren. Ik denk dat dat nu ook heel 
belangrijk is. We kunnen niet op voorhand zeggen wie we gaan uitsluiten. Op Vlaams 
Belang na."

P: "Ik sta open voor conversaties met alle partijen, behalve de PVDA en Vlaams Belang. 
Dat zijn de extremen waar ik niet mee wil besturen. Zij staan te ver af van mijn mens- en 
maatschappijbeeld. Vlaams Belang is fascistisch, dat heb ik altijd gezegd. Mijn doel 
voor deze stad is eenvoudig: ik wil oplossingen zoeken die werken in de praktijk."

drugsbeleid: sensibiliseren of infiltreren

Wanneer wij het nachtleven induiken, merken we dat je overal aan drugs kan geraken. 
Wat vind je van het huidige drugsbeleid in Antwerpen? 
J: "Duidelijk niet goed. Onze drugswet dateert uit 1921 en is niet meer efficiënt in de 
21e eeuw. Het is tijd om het debat over drugs weer open te gooien. Geweld is con-
traproductief. Deze strijd ga je niet winnen met stoere taal, stoere wapens en hallucinan-
te aankopen zoals pantserwagens. Criminelen hebben geen scrupules en gaan dat ge-
vecht altijd winnen. Je moet sensibiliseren en proberen de markt te ontwrichten. Anders 
verliezen uiteindelijk vooral de inwoners. In dit debat moeten we durven kijken naar 
landen zoals Uruguay. Daar neemt de staat de productie van drugs over waardoor de 
criminele drugswereld opdroogt." 

De goede dingen die we met coalities hebben kun-
nen doen, worden soms overschaduwd door hoe 
de huidige burgemeester over bepaalde zaken 
communiceert.
- Philippe De Backer



P: "Om het drugsbeleid in stand te houden moet veel verbeterd worden. Het moet 
ondermijning van binnenuit tegengaan door het havenpersoneel te screenen. Je mag 
anders nog zoveel politie op stap sturen als je wil. Wij zien een oplossing in het sys-
teem van de stadsmarinier, dat ook van kracht is in Rotterdam. 

Een stadsmarinier is een hoge ambtenaar die functioneert als de ogen en oren van de 
burgemeester op het terrein. Neem nu het voorbeeld van de telefoonwinkeltjes die we 
niet wegkrijgen, terwijl iedereen weet dat deze op zwart geld draaien. Wanneer  dit 
een stadsmarinier opvalt, zou hij of zij bijvoorbeeld kunnen voorstellen om hier een 
woonwijk van te maken. Zo wordt repressie gekoppeld aan het opbouwende. Het lijkt 
me een veel slimmere strategie om ervoor te zorgen dat er uiteindelijk minder drugs 
binnen komen."

kans op gelijke kansen

"Veilig en vrij jezelf kunnen zijn, daar draait het om" was de tweet van de huidige 
burgemeester Bart De Wever over de Antwerp Pride. Toch zijn er vandaag de dag in 
Antwerpen nog steeds gevallen van homofoob geweld. Wat kan volgens jou anders 
om de strijd tegen homofobie op te drijven?
J: "Ik geloof niet in hokjes: voor mij is het aanpakken van racisme en discriminatie een 
algemene strijd, ook homofoob geweld valt daaronder. Het doelgroepenbeleid van nu 
richt zich voornamelijk op de holebi gemeenschap. Deze algemene strijd moet samen 
gevoerd worden met andere groepen in de samenleving die het slachtoffer zijn van 
racisme, discriminatie en haat. We schieten tekort als we enkel oog hebben voor één 
aspect ervan, want het is net de diversiteit die ons verbindt. Wat er ook mag zijn dat 
ons verschillend maakt, het brengt ons samen in die gezamenlijke strijd voor gelijke 
rechten."

P: "Ik denk dat je er ten eerste voor moet zorgen dat homofoob geweld goed ge-
registreerd wordt en daarnaast dat de politie daar adequaat op reageert en dat 
er ook vervolging is. We hebben voorgesteld om PinkPoint te lanceren, een app 
waar mensen die slachtoffer zijn van homofoob geweld aangifte kunnen doen. 

Mensen die hun geloof in de politiek 
verloren waren, gingen wél in mij geloven.
- Jinnih Beels
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Zo kunnen we overzicht krijgen van wat er gebeurt en zwaar optreden. In de stad 
moet iedereen veilig over straat kunnen wandelen, ook als dat hand in hand is met 
iemand van hetzelfde geslacht."

Jongeren met allochtone roots stromen moeilijker door naar het hoger onderwijs. 
Hoe kan de politiek samen met de universiteiten hier verandering in brengen?
J: "In het onderwijs moeten we afrekenen met dat watervalsysteem. Jongeren split-
sen door het onderscheid te maken tussen ASO, BSO en TSO heeft geen enkele 
zin. Iedereen heeft zijn kwaliteiten. We willen heel graag dat er een systeem in het 
onderwijs komt op maat van het kind en niet andersom. Het is heel belangrijk dat 
jongeren de kans krijgen om iets te doen waar ze goed in zijn. Daarnaast worden 
jongeren met een migratieachtergrond veel te snel opgegeven. Kinderen moeten 
hun schoolcarrière kunnen starten met gelijke kansen. Ik geloof in een gedeelde ver-
antwoordelijkheid. Het is belangrijk dat hogescholen en universiteiten samen gaan 
zitten in overleg met de lokale politiek."

P: "Selectie garandeert gelijke kansen. Daarom moet de lat hoger gelegd wor-
den. De feiten zijn vandaag de dag heel simpel: een kind dat geboren wordt 
in het district Antwerpen heeft tien keer minder kans om op de universiteit te 
geraken dan een kind uit Wilrijk. Voor mij is sociale mobiliteit cruciaal. Zo pleit 
ik ervoor om talent te gaan scouten in de lagere en middelbare scholen. 

We moeten in de universiteiten hetzelfde systeem gebruiken als bij de voetbal: 
je scout de toptalenten en gaat hen begeleiden en bijstaan. Als je de sociale 
mobiliteit niet organiseert en mensen geen perspectief biedt om vooruit te laten 
komen, dan valt samenleven in de stad uit elkaar. Op vlak van ongelijkheid en 
discriminatie is er nog een lange weg te gaan."

Helaas! Zowel Jinnih Beels als Philippe De Backer lijken niet zo geïnteresseerd in het 
verlagen van bierprijzen, het inkorten van colleges of het graven van cantuskelders. 
Wij wensen beide kandidaten desondanks veel succes met de aankomende verkie-
zingen. 

Selectie garandeert gelijke kansen. 
- Philippe De Backer
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digitale studievriendjes
apps en websites die je studentenleven 
kunnen redden (of dat toch proberen)

De bibliotheek, de vaste habitat van de student, is het levende bewijs dat 
elektronica onlosmakelijk verweven zijn met het studentenleven. Laptops, 
tablets en gsm’s zijn dan ook alomtegenwoordig in de werkomgeving. 
Naast een constante bron van afleiding in de vorm van Netflix, Facebook, 
Instagram en YouTube, dient elektronica ook als levensreddend hulpmiddel. 
Om de queeste naar academisch succes te vergemakkelijken, zet dwars 
enkele (on)bekende, onmisbare sites en apps op een rijtje.

Trello

Overzichtelijke to-dolijstjes maken, zowel voor jezelf als voor 
groepen, was nog nooit zo simpel: je kunt verschillende lijst-
jes met taken aanmaken (zoals ‘op te zoeken’, ‘te lezen’, ‘te 
leren’) en deze naar de lijst ‘gedaan’ slepen wanneer je er-
mee klaar bent. Zo heb je steeds een up-to-date overzicht van 
het werk dat nog verricht moet worden. Ook kun je labels, 
checklists en vervaldata toevoegen. Elk bordlid kan zelf taken 
toevoegen of verschuiven, dus dubbel werk en slechte com-
municatie kunnen op een simpele manier vermeden worden.

Written? Kitten!

Positieve aanmoedigingen zijn soms meer dan welkom, zeker als je 
over een moeilijke paper gebogen zit die maar niet wil vlotten. Written?  
Kitten! heeft hiervoor de ideale oplossing gevonden: je kunt zelf aan- 
geven na hoeveel woorden (100, 200, 500 of 1000) je beloond wil  
worden en naar welk schattig diertje je voorkeur uitgaat: een kitten, puppy of  
konijntje. Wij hebben nog nooit zo graag onze paper geschreven.

Copyleaks

Beticht worden van plagiaat is in de academische wereld geen 
lachertje, maar het gebeurt. Zowel voor het voorkomen als het 
genezen (in het geval van onrechtmatige beschuldigingen, 
weliswaar) is deze website een handige hulptool: op slechts 
een minuut tijd verkrijg je het verdict in de vorm van een ana-
lyse van je eigen tekst in vergelijking met andere bestanden, 
URL’s en ruwe teksten, op het vlak van wat veranderd, gepara-
fraseerd of gekopieerd is.

tekst: Margo Buelens-Terryn en Oscar Terryn ■ beeld: Stine Moons
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Google Docs

Waar en wanneer dan ook aan je paper werken: het kan. Met  
Google Docs vermijd je mogelijke traumatische ervaringen waarbij je je stick  
vergeet en je goede voornemens om in de bibliotheek verder te werken in 
rook opgaan. Nooit meer het drama van uren gewerkt te hebben, maar 
vergeten te saven; aanpassingen worden immers vanzelf opgeslagen. 
Bestanden kunnen bovendien gedeeld worden, zodat iedereen in een 
groepsopdracht steeds met dezelfde versie werkt. Verschillende teamleden 
kunnen zelfs tegelijkertijd aan hetzelfde bestandje werken zonder over- 
lappende versies te creëren. Voor de control freaks is dit overigens enorm 
bevredigend: je ziet ‘live’ wie wat aan het bijtypen is! 

Endnote

Plagiaatbeschuldigingen kun je natuurlijk ook gewoon ver-
mijden door perfecte bronvermeldingen te fabriceren. Zeker 
voor vakgebieden die een literatuurverwijzing niet beperkt 
houden tot de familienaam van de auteur in combinatie met 
het jaar van verschijnen, waan je je met Endnote (waarvoor 
de licentie te verkrijgen is via Blackboard) in de referentie- 
hemel. Je vult de vereiste velden voor je opleiding in en het 
programma zet dit zelf in de juiste vorm, zowel in de voet-
noot als in de bibliografie achteraan in je document, en past 
dit ook automatisch aan wanneer dit vereist is.

CamScanner

Het kan altijd sneller, zelfs als je notities moet doorsturen of bronnen wilt  
digitaliseren: een foto nemen via deze app volstaat. Onmiddellijk kan 
je via je toestel bijsnijden en de belichting en de scherpte aanpassen. 
Meerdere foto’s kunnen zo achter elkaar in één documentje opgeslagen  
worden, dat dan in verschillende bestandsgroottes – en types (pdf, jpg of 
txt) met enkele klikken kan doorgestuurd worden via WhatsApp, e-mail, 
bluetooth etc.

ElaN Languages

Vertaalsites zijn altijd tricky. Je moet ze dan ook op de juiste manier 
gebruiken. Wie meer wenst dan Google Translate, kan eens een 
kijkje nemen op ElaN Languages. Deze site geeft betrouwbaardere 
vertalingen en werkt een stuk professioneler. Ook geven ze zelf aan 
wanneer je moet oppassen met de gegeven vertaling. Toch handig, 
want wees eens eerlijk: wie gebruikt nu nog een vertaalwoorden-
boek?

15



Bol.com, Amazon, Zalando en Coolblue zijn webshops die ons bekend in de 
oren klinken. Alle studenten bestellen weleens online pakketjes. Het is dan ook 
handig om na enkele muisklikken jouw aankoop de volgende dag aan huis 
geleverd te krijgen. Je bespaart veel tijd en moeite met geen of slechts enkele 
euro’s extra voor de thuislevering. Ideaal voor blokkende studenten tijdens de 
examenperiode of voor studenten die gewoon lui zijn. Dat wij niet de enigen 
zijn die hier volop gebruik van maken, blijkt uit de cijfers: het aantal e-shop-
pers in België wordt vandaag geschat op zeven miljoen. Online shoppen heeft 
veel voordelen, maar heeft deze bloeiende industrie ook een keerzijde?

 
Voor hun doctoraat aan het departement Transport en Ruimtelijke Economie (TEW)  
onderzoeken Ivan Cardenas en Joris Beckers de impact van e-commerce op transport 
in België. Joris is gespecialiseerd in het geografische aspect van de studie en de socio- 
economische verschillen tussen e-commercegebruikers. Zo zou een hoogopgelei-
de man van dertig jaar met een goedbetaalde job het vaakst online kopen. Ivan 
gaat na wat de kosten zijn van het transport van online bestellingen. Dat zijn 
zowel de interne bedrijfskosten als de kosten van externe negatieve gevolgen  

zoals de toename van verkeersdrukte, ongelukken, luchtvervuiling en lawaai. Met de 
resultaten zullen Ivan en Joris de overheid en bedrijven adviseren over hoe om te gaan 
met problemen van de e-commerce.
 

het venijn zit hem in de staart

Het onderzoek richt zich voornamelijk op de last mile van het goederentransport. Dat is 
het laatste stuk van het traject dat ondanks de korte afstand de grootste kosten met zich 
meebrengt. De verschuiving van het oude systeem, waarbij goederen uitsluitend naar 
opslagplaatsen of winkels werden gebracht, naar een systeem met thuisbezorgingen 
heeft verschillende gevolgen. Leveren aan huis zorgt voor meer stops en minder pak-
ketjes per stop. Heel wat mensen zenden ook hun pakje terug of zijn niet thuis op het 
moment van levering. Tot slot komen trucks op plaatsen waar ze daarvoor niet kwamen, 
zoals residentiële wijken of afgelegen streken. Deze factoren zorgen samen voor een 
stijging van o.a. uitlaatgassen en verkeersdrukte. Doordat mensen naast e-commerce 
ook nog de traditionele shoppingskanalen gebruiken, zorgt online shoppen momenteel 
voor een negatieve impact op de omgeving.     

(niet) ecologisch   online shoppen
tekst: Caroline van de Pol ■ beeld: Rin Verstraeten
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het moet wat kosten

Afhaalpunten zijn een mogelijke oplossing voor de negatieve effecten van de  
e-commerce. Als online kopers hier te voet of met de fiets naartoe gaan, worden 
de vrachtwagenkilometers van de last mile ingekort. De mogelijkheid om pakketjes 
aan een afhaalpunt op te halen bestaat al, maar uit onderzoek blijkt dit voor heel 
wat mensen een te grote inspanning. Hoe zorgen we ervoor dat afhaalpunten meer 
bezocht worden? "Zoals vaak het geval is, kunnen mensen pas overtuigd worden 
als ze het voelen in hun portemonnee. Een verkennende masterthesis die we be- 
geleidden, wees uit dat vanaf een extra kost van meer dan 5,6 euro voor een thuis-
levering, de Antwerpse studenten hun pakketjes liever halen aan een afhaalpunt”, 
legt Joris uit. Ophaalpunten plaatsen op meer strategische plaatsen zoals lockers 
op drukbezochte plaatsen, zou ook een oplossing kunnen zijn. Tot slot zouden de  
verschillende transportfirma’s zoals DHL, Bpost en PostNL meer kunnen samenwer-
ken om de toename van trucks in te dijken en samen ophaalpunten uit te baten.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, zorgt de overstap naar e-commerce 
momenteel voor een toename van gereden kilometers. Er wordt volop naar manie-
ren gezocht die de negatieve impact van het transport tegengaan, zoals de sa-
menwerking van transportbedrijven, het duurder maken van thuisleveringen en het 
strategisch plaatsen van ophaalpunten. En bekijk het zo: je ligt lekker lui in je zetel 
tot het pakketje op het ophaalpunt is, en maakt dan de broodnodige beweging voor 
de dag. Alsof dat niet win-win is.    

Online shoppen zorgt momenteel voor een 
negatieve impact op de omgeving.
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Streetart doorheen 
Antwerpen
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voorbeeldburgers aan het woord

De aankomende gemeenteraadsverkiezingen laten ook studenten niet koud. 
Waar het merendeel de afgelopen tijd vooral druk bezig was met vakantie vie-
ren en zwoegen voor de herexamens, zijn er enkelen onder ons die zich hard 
hebben gemaakt voor de politieke partij waarvoor zij verkiesbaar zijn. Wie zijn 
precies deze voorbeeldburgers? Wat motiveert hen? dwars zocht het uit.

Wat heeft je doen besluiten om de gemeentepolitiek 
in te gaan?
Ik heb vrijwilligerswerk gedaan bij ngo’s en vond het 
tijd om mijn maatschappelijk engagement naar de 
politiek te vertalen. Ook het besef dat er amper di-
versiteit bestaat in het politieke landschap heeft me 
gestimuleerd om deze stap te zetten.

Wat is jouw grootste politieke blunder tot nu toe?
Met de voorstelling van de stadskandidaten en het 
verkiezingsprogramma van Groen werd ik even op 
het podium geïnterviewd. Daarvoor was ik toch wat 
zenuwachtig en kwam ik even niet uit mijn woorden. 
Maar ik heb een goed excuus: Nederlands is niet 
mijn moedertaal.

Hoe bevalt de combinatie van je politieke ambities en 
een universitaire opleiding? 
Het is een kwestie van timemanagement en prioriteiten 
stellen. Het wordt wel complexer als je, zoals in mijn 
geval, ook nog een gezin en een baan hebt. Maar 
mijn motto is: er is een tijd voor alles en voor alles is er 
een oplossing.

Giuliana Chirinos
Groen Deurne
MA Politieke communicatie 
(werkstudente)

tekst: Selena de Waard ■ beeld: Stine Moons

Gerwin van der Linden
PVDA Antwerpen 
BA Toegepaste Taalkunde
Engels-Spaans

Hoe voelt het om deel uit te maken van de toch relatief 
kleine groep van politiek geëngageerde studenten? 
Het voelt helemaal niet aan als zo'n kleine groep! Als ik 
om me heen kijk zie ik heel wat studenten die zich kandi-
daat stellen, of actief meewerken aan de campagne van 
een partij. Ik denk dat het politiek bewustzijn van studen-
ten vaak wordt onderschat.

Wat is jouw grootste politieke blunder tot nu?
Discussies proberen te voeren tijdens het feesten en zo een 
pint over je heen krijgen. Niet aan te raden.

Wat heb je bereikt waar je het meest trots op bent?
Met de strijd voor studentenhome Ten Prinsenhove afgelo-
pen jaar hebben we heel wat studenten bereikt met onze 
boodschap. Want ook op de universiteit wordt het beleid 
steeds meer gevoerd in functie van het geld, van 'goede 
investeringen', en steeds minder in functie van de studenten 
zelf. Daar bieden wij een constant weerwoord tegen.



2121

spotlight op verkiesbare studenten

Hoe bevalt de combinatie van je politieke ambities en een 
universitaire opleiding?
Heel goed! Ik vind dat universitaire studies de vrijheid bieden 
om daarbuiten ook met andere zaken bezig te zijn. Daar-
naast sluiten mijn opleiding en politieke ambities goed bij 
elkaar aan.
 
Wat heb je bereikt waar je erg trots op bent?
Enkele maanden geleden lanceerde ik het idee om, in na-
volging van Amsterdam en Londen, ook in Antwerpen een 
jongerenburgemeester te verkiezen, dit om de kloof tussen 
jongeren en politiek te verkleinen. Ondertussen is het idee 
ook officieel opgenomen in ons partijprogramma en zijn we 
volop bezig met het uitwerken van de praktische kant.

Wat hoop je in de toekomst nog te bereiken?
Burgemeester worden van de mooiste stad van het land 
(lacht). 

Kim Beeckmans 
Sp.a Beveren
BA Geschiedenis

Hoe voelt het om politiek betrokken te zijn als student?
Het voelt vooral heel leerrijk aan. Door zowel de interne ver-
gaderingen van de partij te volgen als de gemeenteraad en 
de daarbij horende fractievergaderingen, kom je dingen te 
weten over je eigen gemeente die je anders waarschijnlijk 
nooit zou weten.

Wat hoop je te bereiken? 
Ik hoop dat ik ooit in de gemeenteraad kan zetelen. Voor mij 
is vooral het gemeentelijke niveau van belang, aangezien je 
daarbij veel dichter bij de mensen staat. Maar als het me lukt 
om daar een positief verschil te brengen, dan wil ik wellicht 
mijn pijlen richten op een zetel in het Vlaams of federaal par-
lement. 

Wat gaat sp.a concreet betekenen voor ons studenten?
Ik zou graag een grotere focus zien op het psychische wel-
zijn van jongeren. Dit wil ik bijvoorbeeld bereiken door als 
gemeente nauwer te gaan samenwerken met organisaties 
als het JAC (Jongeren Advies Centrum) of door het oprich-
ten van een wijkgezondheidscentrum met een voordelig be-
talingssysteem voor mensen die het minder breed hebben.

Alexander Mertens 
Open Vld Antwerpen 
MA Internationale 
Betrekkingen & Diplomatie
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Arthur Govers
Lijst Paars (Volt + Piratenpartij)
Alumnus BA Geschiedenis 

Hugo Quintelier
CD&V- Antwerpen en Hoboken
BA Rechten

Hoe bevalt de combinatie van je politieke ambities met een universitaire opleiding? 
Slecht, ik heb zeven jaar over mijn bachelor gedaan. Daar zijn veel oorzaken 
voor, maar campagne voeren is daar zeker één van.

Wat heb je bereikt waar je het meest trots op bent?
Ik ben degene die het initiatief genomen heeft om met Volt op te ko-
men als lijst Paars. Dat is toch iets concreets waar ik trots op kan zijn. 

Wat gaat Lijst Paars betekenen voor ons studenten?
Ik zou graag de aanwezigheid van studenten in ’t Stad formaliseren en natuur-
lijk de bierprijs verlagen. Het cultuurfestival Calamartes mag trouwens ook meer 
aandacht krijgen vanuit de burgersamenleving, daar kan de politiek concreet 
aan bijdragen.

Wat heeft je doen besluiten de gemeentepolitiek in te gaan? 
Mijn broer, Herman Quintelier, is ook verkiesbaar bij de CD&V. 
Hij heeft mij de eerste stap in de politiek laten zetten. Toch was 
het Europese Parlementslid, Tom Vandenkendelaere, die mij 
heeft doen inzien hoe interessant de politiek echt is.

Waar liggen valkuilen voor je gemeente? 
Waar ik voor vrees is dat we niet iedereen een optimale  
levenskwaliteit bieden en daardoor mensen uit gaan sluiten. 
Niet enkel de armen zullen armer worden, maar ook de rij-
ken zullen hier op termijn de effecten van ondervinden. 

Wat hoop je te bereiken? 
Mijn droom is om van Hoboken, de gemeente waar ik woon, 
een voorbeeldige gemeente te maken. 

Geïnspireerd? Op dwars.be vind je een langere versie 
van dit artikel, waar nóg meer knappe koppen aan bod komen!

Wat heb je bereikt waar je het 
meest trots op bent?
Ik heb een sterke en bruisende 
jongerenafdeling van Vlaams 
Belang Antwerpen heropgericht, 
nadat die 15 jaar lang stil lag.

Waar denk jij dat de meeste 
mogelijkheden liggen voor je 
gemeente, en waar de grootste 
bedreigingen?
In Antwerpen is er de mogelijk-
heid dat er een coalitie gevormd 
zou worden tussen Vlaams Be-
lang en N-VA. Dat zou de oplos-
sing zijn om bedreigingen van 
de linkerzijde van het politieke 
spectrum tegen te houden.

Wat gaat Vlaams Belang beteke-
nen voor ons studenten?
Tot op vandaag is het aanbod 
aan cantuszalen miniem, en 
de bierprijs blijft maar omhoog 
gaan. Burgemeester De Wever 
heeft veel beloofd, maar is voor 
de student weinig nagekomen. 
Het is dan ook mijn doel om deze 
beloftes naar de student toe waar 
te maken. 

Cedric Cornelissen 
Vlaams Belang Antwerpen 
BA Toegepaste psychologie
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De mug die om je oor zoemt als je probeert te slapen toont geheel onbaatzuchtig 
aan dat je nooit te klein bent om een wereld van verschil te maken. In de aula's 
komt de student in aanraking met kleine en grotere wereldlijke problemen, zoals 
gebrek aan koffie, verloren versnaperingen en professoren die vergeten zijn hoe 
het is om student te zijn. Van tijd tot tijd kriebelt het en roept de verontwaardiging 
op tot actie. Zotgestudeerde studenten bezitten immers naast meters aan cursussen 
en te weinig tijd, ook het vermogen en het verlangen om meer en beter te kunnen. 
Filosoferen aan een toog in een troosteloos bruin café is stap één, iets doen met deze 
hersenkronkels de volgende. Een kus van de juf en een bank vooruit: de wereldver-
beteraar is geboren.

In de hedendaagse prestatiecultuur heerst een chronisch gebrek aan positieve feed-
back. Je hele persoonlijkheid wordt van jongs af uitgedrukt in cijfers. Met een gemiddelde 
van 15 ben je als student geslaagd, maar als je genoegen neemt met een 10 of 11 als 
gemiddelde, kun je best een afspraak bij het STIP maken. Je academische eigenwaar-
de hangt daarmee immers aan een zijden draadje. Ook opleven naar torenhoge ver-
wachtingen zet je gemoedstoestand grondig onder druk. Op complimentjes als 'een echt 
zonnetje in de klas' om de pijn te verzachten moet je niet rekenen. Eromheen draaien 
heeft geen zin, want bewustwording is een belangrijk element in het ontstaansproces van 
elke revolutie. Of zoals Monica het in Friends literair verwoordde: “Welcome to the real  
world. It sucks. You're gonna love it.”

DE  WERELDVERBETERAAR

de dictatuur van het geluk
tekst: Margo Buelens-Terryn ■ beeld: Alex Noels en Rin Verstraeten
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Het is dan ook oud nieuws dat perfectie een sprookje is; maar waar niemand kikkers kust om 
een prins te krijgen, is streven naar perfectie meer de norm dan de uitzondering. Prestatie en nut 
primeren, geluk is ondergeschikt. Gelukkig had de wereldverbeteraar al lang door dat er niets is 
dat een spelletje bingo niet kan oplossen. Om de wijze en moreel discutabele Albus Dumbledore 
te citeren: “Happiness can be found, even in the darkest times, if one only remembers to turn on 
the light”. Het magische ingrediënt: complimentjes. Het is immers wetenschappelijk bewezen dat 
die de menselijke populatie gelukkiger maken. Mensen zijn meer dan een opsomming van cij-
fers, anders dan wat SisA laat vermoeden. Ze bezitten immers iets wat ook wel eens ‘gevoelens’ 
genoemd wordt.Door het verborgen curriculum wat bij te stellen, zou de Universiteit Antwerpen 
haar maatschappelijke functie van het opleiden van de nieuwe intelligentsia kunnen opentrekken 
tot het opeisen van haar rechtmatige plaats in de wereldgeschiedenis. 

UAntwerpen moet namelijk naast ambitie ook het hart op de juiste plaats hebben. Zonder een 
goed ontwikkeld EQ hervalt de strijd voor positiviteit immers tot een gevecht tegen de Antwerp-
se bierkaai. Het Grote UAntwerpen-Complimenten-Bingospel zou dan ook voor de kers op 
de taart kunnen zorgen: het wereldwijd uitroeien van de burn-out en het binnenhalen van de 
Nobelprijs voor het Geluk. 

De spelregels zijn simpel. Bingoblaadjes worden onder studenten en professoren verdeeld. 
In plaats van cijfers zijn ze gevuld met verschillende soorten complimenten, die doorstreept 
kunnen worden wanneer je ze terloops hebt uitgedeeld aan collega-academici. Wie als 
eerste alles doorstreept heeft, wint en wordt gekroond tot Geluksmeester. Vervolgens wordt 
het spel weer opgestart. Cijfermatige waardeoordelen worden zo stelselmatig gecensu-
reerd, de glimlach wordt de nieuwe dresscode en complimenten de nieuwe handelswaar. 
De Dictatuur van het Geluk is geboren. 

waar niemand kikkers kust om een prins te krijgen, is 
streven naar perfectie meer de norm dan de uitzondering.
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Linguapolis helpt je bij het schrijven van Engelse papers en het geven van presentaties in het 
Engels. Tijdens de lessen ontdek je handige tips and tricks, breid je je woordenschat uit en 

leer je je eigen fouten herkennen en corrigeren.

cursussen 
Academisch Engels 

voor studenten

Meer info & inschrijven: 
www.linguapolis.be/academisch-engels

€

dinsdagavond

6/11 • 13/11 • 20/11 • 27/11 • 4/12

donderdagavond

7/3 • 14/3 • 21/3 • 28/3 • 3/4

donderdagavond

22/11 • 29/11 • 6/12 • 13/12

18u30 tot 21u30

Stadscampus Campus Drie Eiken Campus Drie Eiken

€ 165 voor UAntwerpen-studenten € 165 voor UAntwerpen-studenten € 130 voor UAntwerpen-studenten

2018 2019 2018

Academic Speaking in English: Giving PresentationsAcademic Writing in English: Writing Papers and Dissertations

18u30 tot 21u30 18u30 tot 21u30
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Geloof jij dat het breken van een spiegel je zeven jaar ongeluk 
brengt en dat je als je zout over je linkerschouder gooit je demo-
nen afweert? De meeste mensen hebben wel kleine dingen waar-
over ze bijgelovig zijn. Als het gaat over een kaarsje branden 
en je favoriete onderbroek aandoen om een goed examen af te 
leggen, dan valt het best wel mee. Maar ben je ooit zo bijgelo-
vig geweest dat je alle kerkklokken in een heel land fout zette?

Dat is precies wat er gebeurd is in Malta. De inwoners van het 
kleine eiland zijn namelijk zo diepgelovig dat ze zich met z’n 
allen massaal voorbereiden voor het geval dat de duivel ooit be-
slist om het eilandje een bezoek te brengen. Elke kerk op Malta 
heeft namelijk twee klokken waarvan er eentje sowieso fout staat. 
De andere staat soms juist en soms ook fout. En dan moet je 
weten dat er 350 kerken staan op amper 316 km², dat zijn heel 
wat foute klokken.

Het bijgeloof komt voort uit een oude legende waar-
in de Maltezen geloven dat de foute tijden op de klokken 
de duivel zouden misleiden. Blijkbaar is de hellevorst zo 

slecht in het lezen van de klok dat hij zijn bezoek aan het ei-
land integraal zou opgeven wanneer hij in de war raakt 
over hoe laat het nu eigenlijk is. Zo te zien heeft Satan een 
strak schema waar hij niet makkelijk vanaf kan wijken.

Charmant is het wel, dat een volk zich zo blijft vasthouden aan 
een oude legende en vandaag de dag de klokken nog steeds 
verkeerd zet. Je plaatselijke cultuur is iets om in ere te houden. 
Zo schrijft er elke leerling ook nog steeds 'JMJ' (Jezus, Maria, 
Jozef) in de hoek van elk examen voor goed geluk; het diepge-
lovige zit dus niet alleen in de kerkklokken. Mefisto zou vast ook 
niet blij zijn om dat steeds tegen te komen tijdens zijn bezoekje. 
 
Als je dus ooit op vakantie gaat in Malta, zorg er dan voor dat je 
je smartphone altijd bij de hand hebt of een horloge rond je pols 
hebt zitten. Als jij je net als Beëlzebub strak aan een tijdschema 
wil houden, kan dat alleen maar van pas komen, want op de kerk-
klokken kan je niet rekenen. Het mag dan charmant zijn, maar wie 
kijkt er nu eigenlijk nog naar de kerkklokken? Volgens mij heeft 
Lucifer ook gewoon zijn smartphone om de tijd op af te lezen.    

de duivel kan de klok niet lezen
betweter

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.

tekst: Oscar Terryn ■ beeld: Alex Noels
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Frederik Swennen geeft het vak personen- en 
familierecht en wordt in oktober decaan van de 

rechtsfaculteit. Buiten UAntwerpen werkt hij als 
advocaat en in verschillende organisaties. 

Maar na al die bezigheden is het tijd voor 
andere zaken. Vakantie, zijn beeld op 

de wereld en de literatuur bijvoor-
beeld.

Ten eerste, hoe was uw zomer?
Om meteen komaf te maken met 
het idee dat proffen even lang  

vakantie hebben als studenten: we moeten tot 
na de eventuele bezwaren tegen examenresulta-
ten hier zijn en de tweede zit begint alweer 20  
augustus. 

Daartussen hebben wij onze weken vakantie. Ik 
heb voor het eerst dit jaar drie weken vakantie 
gehad. Die waren zeer rustig. Voor de rest heb 
ik veel gestudeerd omdat ik decaan word in okto-
ber, wat erg veel werk is.

Waar maakt u zich kwaad om?
Er zijn veel dingen waar ik mij kwaad om kan 
maken. Het eerste is destructieve feedback. Men-
sen mogen ontevreden zijn over dingen, maar het 
is belangrijk om daar altijd constructief mee om 
te gaan. Natuurlijk moet je je hart kunnen luch-
ten, maar als het destructief en aanvallend wordt, 
helpt dat niemand verder. 

Het tweede is onrecht tegen de zwakkeren. Ik 
ben betrokken bij het Vertrouwenscentrum Kinder-
mishandeling in Antwerpen. Ieder jaar groeit het 
aantal meldingen van kindermishandeling, vooral 
slagen en verwondingen en seksueel misbruik. 
Onmondige kinderen die zich absoluut niet kun-
nen verweren … Dat raakt mij.

Waar maakt u zich zorgen over?
Het populisme in de aanloop naar de verkiezin-
gen en dan vooral het niveau van het politieke 
debat waarin nu meer op de man dan op de bal 
wordt gespeeld. Populisme wordt soms bewust als 

strategie ingezet en dat is hoogst gevaarlijk. Een 
verweer als “ieder vogeltje zingt zoals het gebekt 
is” is daarin ongepast. Ik vind dat wie een poli-
tiek mandaat bekleedt of wil bekleden, staatsman-
schap moet tonen. Dan mag men niet in een regis-
ter vervallen van populistisch, onjuist of onbeleefd 
taalgebruik, en al zeker niet om na problemen 
schijnheilig op te roepen tot sereniteit en kalmte.

Waar bent u trots op?
Ik ben trotser op de manier waarop ik heb leren 
werken dan op de resultaten die ik heb bereikt. 
Toen ik begon aan de universiteit, vond ik dat een 
heel stresserende omgeving. Dat is nog altijd zo, 
maar ik ben blij dat ik een vruchtbare manier heb 
gevonden om met mensen samen te werken, bin-
nen en buiten de universiteit, voor mezelf en voor 
de resultaten van mijn onderzoek. Ik ben ook wel 
trots op een paar artikelen die ik heb geschreven. 
Die zijn origineel of hebben bijgedragen aan een 
wetshervorming. Maar het fierst ben ik toch op 
mijn manier van werken.

282828282828

te
ks

t: 
M

ar
ga

ux
 A

lb
er

tij
n 

■ 
be

el
d:

 F
re

de
rik

 S
w

en
ne

n 
en

 S
tin

e 
M

oo
ns

Frederik Swennen
Het proffenprofiel toont professoren zoals je ze nog nooit zag: 
als mensen. dwars stelt de vragen die bij menig student al jaren 

door het hoofd spoken, maar die ze zelf niet durven stellen. 

proffenprofiel
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Welke schrijver of dichter zou u iedereen aanraden?
Ik lees veel, vooral Nederlandstalige literatuur. Ik 
hecht ook veel belang aan de taal. Als jurist is dat 
natuurlijk ook belangrijk. Ik zou dus vooral alle Ne-
derlandstalige literatuur willen aanraden. Als het 
toch niet Nederlandstalig is, dan Hermann Hesse en 
George Steiner, die breed cultureel geïnformeerde 
boeken schreven.
 
Wat vindt u van de huidige stadsdichter Maud Van-
hauwaert en heeft u al een opvolger in gedachten?
Ik heb de huidige stadsdichteres eerlijk gezegd nog 
niet gevolgd. Dat is omdat ik nog helemaal weg ben 
van Maarten Inghels. Nu wil dat misschien ook wel 
zeggen dat ze te weinig zichtbaar is en dat haar 
projecten mij daarom nog niet opgevallen zijn … 

We hebben al niet-Antwerpenaren gehad in het 
verleden, daarom: als stadsdichter zou ik Charlotte 
Mutsaers aandragen, een zeer grappige schrijfster.

In de les komt de zaak Delphine Boël, de beweerde 
bastaarddochter van koning Albert II, vaak ter spra-
ke. Vanwaar dat voorbeeld zo vaak?
Ja, die zaak blijft aanslepen! Het blijft evolueren en 
ieder jaar gebeurt er wel iets in dat spectaculair is 
in het familierecht. In 1999 kwam dat ineens naar 
buiten in een boek van de journalist Mario Dan-
neels. Toen was het een leuke oefening voor de stu-
denten, “wat te doen bij de afstammingskwestie van 
een overspelig kind”. Omdat het zo blijft evolueren, 

blijft het terugkomen in de les. In september 
komt de zaak terug voor het hof van beroep, 
dus dit jaar kan ik er zeker weer nieuwe dingen 
over vertellen en een examenvraag over verzin-
nen.
 
Welk vooroordeel zou u uit de weg willen 
ruimen over uw vak?
Goh, ik denk dat veel vooroordelen gewoon 
kloppen. Wel zou ik graag veranderen dat fa-
milierechtelijke kwesties vaak gepaard gaan met 
spanningen. Dat is geen vooroordeel, dat is ge-
woon zo, maar dat heeft ook te maken met dat 
de procedures vanuit een conflictmodel zijn geor-
ganiseerd. Daar zouden we weg van moeten.

Heeft u nog tips voor de eerstejaarsstudenten?
Geniet van het studentenleven! Ik heb mij 
als student geweldig geamuseerd omdat ik 
ervoor gekozen heb mij niet 100 procent op 
mijn boeken of op het studentenleven te wer-
pen. Het belangrijkste is dat je een evenwicht 
vindt dat je het hele jaar kunt aanhouden. 
Geniet dus zeker ook van het niet-vakgerela-
teerde. 

Toen ik begon aan de 
universiteit, vond ik dat 
een heel stresserende 
omgeving.
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Stuur ons de overgebleven zin in een  
privébericht op Facebook. Op 1 oktober pikt 
een onwetende 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! Heb 
je alle woorden gevonden? Dan blijft er een zin over.

zoek
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BIERKAAI

BOOT

DEFENESTREREN

DICTATUUR

DWARSDICTEE

HERVORMING

KALENDER

KERSTVAKANTIE

KLOK

KOFFIEKOEK

KOMIDA

KWINTET

LUCIFER

MALTA

MUG

PINKPOINT

POKER

RAAM

SHOPPERS

SOFISTEN

SPROOKJE

VIZIER

VOLT
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tekst: Maxene Willems ■ beeld: Stine Moons

Net zoals wij, studenten, toenemen in aantal en met 
de jaren bewuster worden voor onze omgeving, 
groeit onze Komida mee in capaciteit, aanbod en 
duurzaamheid. Dit alles in een nieuw jasje, met 
het nieuwe logo als kopstuk om hun zichtbaarheid 
zo klaar mogelijk te maken voor iedereen. dwars 
doet de uitbreidingen van deze zomer uit de doe-
ken, dankzij de informatie van Catherine Ongenae, 
diensthoofd van de Komida en An Op de Beeck, 
algemeen coördinator.

Drie verschillende vernieuwingen stonden centraal: infra-
structuur, visibiliteit en aanbod. Het eerste gaat voorna-
melijk over het aantal zitplekken, het tweede over com-
municatie met de student en het laatste is een uitbreiding 
van het aanbod.

gedaan met de stoelendans

De focus van de vernieuwingen van de Komida ligt niet 
louter op het aantal zitplekken, maar eerder op het voor-
zien van een aangename ruimte voor de student, tussen 
de lessen door. 

Sinds december is er een actieplan opgericht dat deze 
zomer in een sneltempo de Komida’s binnen en buiten de 
ring stevig onder handen heeft genomen.

Op Campus Drie Eiken hebben de kantoren, waar vroeger 
onder meer het STIP was, plaats gemaakt voor een extra 
zitruimte van vijftig stoelen. De lounge van vorig jaar – met 
de zeteltjes waar altijd voor gevochten werd – is nu geüp-
graded met hoge statafels, en ook is de free flow verbeterd 
door de bar uit te breiden met bijvoorbeeld warme brood-
jes. De nieuwe look staat voor duurzaamheid en het groen 
van de campus is naar binnen gehaald.

Ook in Middelheim komen er meer statafels, voornamelijk 
aan de ramen, zodat je van het groen kan genieten. Door 
de herindeling zullen er 72 plaatsen bijkomen. Het gras-
veld in het midden van de campus is niet van de Komida 
zelf, waardoor de plannen hierover op de lange baan 
geschoven worden. Dit moet immers in overleg gebeuren 
met de andere gebouwverantwoordelijken.

Een stukje verder, bij Campus Groenenborger, wordt 
het binnen ook groener en komt er meer plek, voor 
72 zitvlakjes. Ook worden de verouderde togen ver-
nieuwd. 

Komida groeit groen
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tekst: Maxene Willems ■ beeld: Stine Moons

Daarnaast is er een kunstwerk komen overwaaien van de 
Stadscampus; de vliegende borden zullen de boel wat 
opfleuren bij de exacte wetenschappers van onze unief.

Terug in het hart van Antwerpen aangekomen, is ook hier 
de tijd niet stil blijven staan. Op de Stadscampus is het 
roer omgegooid; de twee zalen zijn omgetoverd, maar 
dat is nog een verrassing. De tafels zijn gemaakt van de 
platanen van de Italiëlei en ook de muurschilderingen zul-
len groen schreeuwen. De kassa’s worden gedraaid en 
de saladbar wordt langs alle kanten toegankelijk, zodat 
het minder als een claustrofobische ruimte aanvoelt. Bo-
vendien komen  er achttien plekken bij. 

De verdieping onder het restaurant zal bij de hoofdin-
gang opgevuld worden met een gloednieuwe koffiebar. 
Deze heeft als missie positieve impact te hebben op zo-
wel milieu als de sociale omgeving. De mensen die hier 
komen werken zijn vrijwilligers die langdurig ziek zijn. 
Op deze manier krijgen ze de kans om opnieuw te inte-
greren in de maatschappij.

Last but not least: in de Mutsaard start een gloednieuw 
concept op, een groene variant met voornamelijk vege-
tarische en plantaardige producten. Hierover werd vorig 
jaar gestemd na pop-upprojecten. Duurzaamheid wordt 
doorgetrokken tot in de details: zelfs het servies komt van 
een kringwinkel. Op het vlak van sociale duurzaamheid 

worden hier biologische koffiekoeken en broodjes gele-
verd die elke dag vers gebakken worden door mensen 
van het CAW (Centrum voor Algemeen Welzijn).

zien is geloven

Het tweede doel is de visibiliteit verbeteren. Overal waar je 
de campus binnenkomt, zal het nieuwe logo zichtbaar zijn. 
Ook binnen zijn de zichtbaarheid en duurzaamheid verbe-
terd. Er zijn tv-schermen in de plaats van de borden, met de 
honderden papieren die werden afgedrukt. Komida wil mee 
evolueren met de studenten, niet één vaste benoeming heb-
ben, maar mee kunnen gaan met trends. Het moet duidelijk 
zijn dat de Komida een plek is om samen te zijn.

goede groentjes

Vooral in de Mutsaard wordt er vegetarisch en vegan ge-
serveerd, maar langzaamaan zal dit ook geïntroduceerd 
worden in de andere campussen, Komida is immers am-
bassadeur van Try Vegan. Tegelijkertijd zal het stigma 
'vegetarisch' vermeden worden. Dit is toegankelijker én 
laagdrempelig voor iedereen. Het is er, dus je kan het 
proberen! Een groentelasagne met andere woorden, in 
plaats van een vegetarische lasagne. Dat leest vlotter: zo 
heb je niet vier keer veggie op het menu staan.

Vanaf 24 september is iedereen welkom, alsook op de 
Foodmarket 10 oktober op Campus Drie Eiken. De Komi-
da verwelkomt ook volop jobstudenten op flexibele uren 
in verschillende jobs, mailen mag naar komida@uantwer-
pen.be. 

Het moet duidelijk zijn 
dat Komida een plek is om 
samen te zijn.
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Je zal het maar voorhebben: het ligt op het puntje van je tong en toch kan 
je er niet op komen. Dat ene woord ontglipt je keer op keer. Ook dit jaar 
schiet dwars alle schlemielen in zulke navrante situaties onverdroten te hulp. 
Maandelijks laten we ons licht schijnen op een woord waar de meest vreemde 
betekenis, de meest rocamboleske herkomst of de grappigste verhalen achter 
schuilgaan. Deze editie het begrip ‘defenestreren’.

We zullen maar meteen met de deur in huis vallen: ‘defenestreren’ betekent iets of ie-
mand uit het raam gooien. Het woord is een samenstelling van het Latijnse ‘de’ (van, 
uit) en ‘fenestra’ (raam, opening). Opgepast, de term heeft een specifieke betekenis. 
Wanneer je tijdens de blok bijvoorbeeld uit frustratie je cursus uit het raam slingert, ben 
je niet aan het defenestreren. Evenmin wanneer je de neiging hebt om je irritante kleine 
broer of zus erachteraan te smijten.

Het woord wordt uitsluitend gebruikt in de context van politieke ontevredenheid. Zo da-
teert de eerste beschreven defenestratie van de negende eeuw voor Christus. Ze staat 
op naam van Izebel, koningin van Israël, die haar eigen religie boven die van haar 
onderdanen stelde. Dat werd haar niet in dank afgenomen: ze werd gedefenestreerd, 
vertrappeld door paarden en tenslotte – om er zeker van te zijn dat ze wel echt dood 
was – opgegeten door honden. Smakelijk.

Tijdens de middeleeuwen werd defenesteren een populaire tactiek om korte metten te 
maken met een minder geliefde politieke figuur. In Lissabon, Praag en Leuven maakten 
zowel wereldlijke als geestelijke leiders vaak hardhandig kennis met de wetten van de 
zwaartekracht. Zo kieperde een woedende mensenmassa op 22 december 1379 ver-
schillende rijke burgers uit de ramen van het stadhuis van Leuven. Minstens vijftien men-
sen kwamen op deze manier om het leven. Het incident staat nog steeds bekend als de 
‘defenestratie van Leuven’. Tegenwoordig betekent iemand defenestreren gelukkig niet 
meer dat deze persoon te pletter wordt gegooid, maar wel dat hij of zij uit een bepaal-
de politieke partij wordt gezet.

Verder bestaat ook de term ‘zelfdefenestratie', ook wel ‘autodefenestratie', om aan te 
duiden dat iemand zelf uit het raam springt. Misschien herinner je je de vreselijke foto’s 
van 11 september 2001 nog wel, waarop mensen te zien zijn die uit wanhoop uit de ra-
men van het World Trade Center sprongen. Een beroemde ‘zelfdefenestreerder’ is Gilles 
Deleuze, een postmoderne Franse filosoof.

Bij deze ben je weer helemaal mee met het politieke jargon. Handig lijkt ons, met de 
verkiezingen die er zitten aan te komen. Al hopen we dat de ramen in het stadhuis toch 
maar gesloten blijven in oktober, voor alle veiligheid.  

tekst: Katrien Dreesen ■ beeld: Suzanne Roes
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tekst en beeld: Anne Leupen




