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WANDELEN 
MET MINDER 
INSPANNING
‘Exoskeletten zijn draagbare structuren die de 
gebruiker fysiek ondersteunen’, zegt Samuel Galle 
(vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen). 
‘Onze vakgroep heeft het Wearable Assistive 
Lower Leg eXoskeleton (WALL-X) ontwikkeld: een 
enkel-voet-exoskelet uit kunststof, met een door een 
compressor aangedreven pneumatische spier. WALL-X 
assisteert het afduwen van de voet, zodat wandelen 
je minder inspanning kost.
 
Als eerste labo ter wereld zijn we erin geslaagd om 
de “energiekost” van het wandelen te doen dalen tot 
onder het niveau van normaal geschoeid wandelen. Met 
WALL-X wandelen kost je 12 procent minder inspanning 
dan gewoon wandelen. Met lichtere materialen en 
een andere aandrijving kun je dat zeker nog opdrijven, 
maar met die technologische aspecten houden wij ons 
minder bezig. Wij proberen vooral de neuromechanische 
interactie tussen exoskelet en gebruiker te optimali-
seren. Om maximale winst te behalen, moet WALL-X 
het afduwen van de voet precies op het juiste moment 
ondersteunen, met net voldoende kracht.
 
Voorlopig kan WALL-X alleen op een loopband worden 
gebruikt, maar zoals een elektrische fiets je helpt 
om verder en sneller te fietsen, zo zullen autonome 
exoskeletten je op termijn helpen om met minder spier-
kracht en minder zuurstofverbruik te wandelen. Dat is 
vooral aantrekkelijk voor mensen die nog maar beperkt 
kunnen wandelen: mensen met een longaandoening, 
patiënten die revalideren na een beroerte enzovoort.’
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De oceanen beslaan 70 procent van het aardoppervlak 

en zijn nog nauwelijks door de mens verkend. Maar 

dat verandert in snel tempo, en dat kan een serieus 

probleem worden voor een van de meest ongerepte 

ecosystemen die we hebben.

DE OCEAAN 
VERDRINKT

Waarom we ons zorgen moeten maken

HELP
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at zeggen professor Ann Vanreusel, 
hoofd van de onderzoeksgroep Mariene 
Biologie, en professor Colin Janssen, 

co-directeur van het Laboratorium voor Mili-
eutoxicologie en Aquatische Ecologie. 

De diepzeebodem blijft een grote onbekende. 
We weten er minder over dan over de maan. 
Hoe komt dat?
Ann Vanreusel: ‘Vooral doordat de diepzee 
geen militair nut heeft, en tot voor kort ook 
geen economisch nut. De wedloop naar 
de maan paste in de Koude Oorlog en heeft 
heel wat militaire toepassingen opgeleverd. 
Dat heb je niet met de diepzee. Die is daar-
door wel een van de weinige ongerepte eco-
systemen van onze planeet.’

D We weten er nog altijd vrij weinig over. 
In 1990, aan het begin van mijn carrière, 
namen we bijna uitsluitend bodemstalen met 
een grijper aan een heel lange kabel. Je had 
dan wel een bodemstaal, maar een idee van 
de omgeving kreeg je niet. Nu zijn er betere 
technologieën, zoals Remote Operated 
Vehicles, van op het schip gestuurde robotten, 
en zelfs AUV’s (Autonomous Underwater 
Vehicles), die met camera’s de zeebodem 
afspeuren. Zo ontdekten we onder meer dat 
aan de rand van Europa op verschillende 
plaatsen koudwaterkoraalriffen bestaan. 
Franse wetenschappers hadden al in de 
jaren 1920 koraal gevonden, maar de omvang 
van het rif werd pas duidelijk aan het begin 
van deze eeuw.’

ONVERVANGBARE
BIODIVERSITEIT
Professor Ann Vanreusel en 
professor Colin Janssen:  
‘Zonder de oceanen is er geen 
leven zoals wij dat nu kennen.’
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Is die desinteresse voor de diepzee onterecht?
Colin Janssen: ‘Ja, alleen al door de enorme bio
diversiteit. Het leven is in de oceanen ontstaan. 
Slechts een klein deel van dat leven is op het land 
terecht gekomen. Het dierenrijk wordt ingedeeld in 
36 grote groepen. Van 35 groepen tref je vertegen
woordigers in de oceanen aan, maar op het land 
zijn slechts 16 groepen vertegenwoordigd.
 
Veel mensen zien niet in waarom je die biodi
versiteit zou beschermen: een beestje meer of 
minder, wat maakt het uit? Maar elk diertje is 
een unieke verzameling genen met unieke ei
genschappen en functies. Ongeveer de helft van 
de kankergeneesmiddelen is van ver of nabij 
gebaseerd op een molecule die uit een zeeor
ganisme is geëxtraheerd. En de microscopische 
zeeplanten uit de oceanen zijn verantwoorde
lijk voor de helft van de zuurstofproductie op 
onze planeet. Zonder de oceanen is er geen 
leven zoals we dat kennen.’
 
De jongste tijd staan de oceanen wat meer 
in de belangstelling.
Colin Janssen: ‘Het is the last frontier, niet
waar. Langzamerhand volstaat het land niet 
meer om aan onze voedselnoden te voldoen. 
Ertsen raken uitgeput. En dan beseft men dat 
we 70 procent van het aardoppervlak nog niet 
hebben verkend.
 
Op zichzelf is het goed dat we de zee als een 
bondgenoot gaan beschouwen. Verdere overbevis
sing is geen optie, maar aquacultuur kan een rijke 
bron van voedsel worden: mosselen, vis, zeewier, 
noem maar op. De zee kan in onze energiebehoef
ten voorzien met bijvoorbeeld windturbines, maar 
we kunnen ook de getijden of golfbewegingen 
gebruiken om energie op te wekken.
 

DRINKWATER UIT DE ZEE?

Om van zeewater 1.000 liter drinkbaar water te maken, 
is evenveel energie nodig als de gemiddelde Belg per 
dag verbruikt. Dat komt doordat het water door een 
membraan moet worden geperst, en daar is energie 
voor nodig. Hoe meer zout er in het water zit, hoe meer 
energie er nodig is.

Dat kan beter, dacht Marjolein Vanoppen. ‘Zout water 
heeft van nature de neiging om zich naar zoet water te 
verplaatsen. Als je tussen zeewater en zoet afvalwater 
een membraan plaatst dat het water tegenhoudt en het 
zout doorlaat, heb je geen energie nodig om het water 
door het membraan te persen, want dat gaat vanzelf. De 
beweging maakt zelfs energie vrij, net als water dat van 
een berg stroomt en in een turbine wordt opgevangen.’

Het ei van Columbus? ‘Niet helemaal. Op een bepaald 
moment is er evenveel zout water aan beide kanten van 
het membraan, waardoor de beweging stopt. Maar door 
het zeewater eerst op deze manier te behandelen, is min-
der energie nodig om het daarna door een waterselectief 
membraan te duwen. En de opgewekte energie kan voor 
dat tweede proces worden gebruikt. Er zal nog veel 
water naar de zee lopen voordat het procédé op grote 
schaal kan worden toegepast, want we moeten het hele 
proces nog optimaliseren en ook de mogelijke vervuiling 
bestuderen. Maar de technologie is zeker  veelbelovend!’

Kan de zee ons van drinkwater voorzien? Het ant-
woord is ja, maar tot nog toe was het een erg dure 
operatie. Bio-ingenieur Marjolein Vanoppen (UGent) 
heeft een technologie ontwikkeld die voor een door-
braak kan zorgen.
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De diepzeebodem is rijk aan ertsen en metalen. 
Het wordt economisch rendabel om die via deep sea 
mining te ontginnen. Maar dan moeten we er wel op 
letten dat al die verhoogde activiteit het ecosysteem, 
dat miljoenen jaren quasi onaangeroerd is gebleven, 
niet bedreigt.’
 
Je zou kunnen zeggen: het is het laatste onaan
geroerde deel van de planeet, blijf er gewoon af.
Colin Janssen: ‘Iets onaangeroerd laten, daar zijn we 
niet goed in. In de jaren 1980 was iedereen tegen 
de ontginning van het Amazonewoud, vandaag zijn 
er grote stukken van weggekapt. Maar intussen is 
het milieu bewustzijn gegroeid. Als we beseffen dat 
de oceanen onvervangbaar zijn, zullen we er hopelijk 
duurzamer mee omgaan. Het zal moeten, want het 
is een experiment dat je maar één keer kunt uitvoe

ren – er bestaat maar één global ocean. Maar 
in principe moet het mogelijk zijn om de 
hulpbronnen van de oceanen duurzaam te 
beheren en onze impact minimaal te houden. 
Dat zou bijvoorbeeld kunnen door alleen maar 
exploitatie toe te laten op een beperkt aantal 
plaatsen.’
 
Ann Vanreusel: ‘De ironie is dat de metalen 
waarvoor deep sea mining wordt overwogen, 
meestal nodig zijn voor hybride technologie
en als elektrische auto’s, waarmee we onze 
CO2uitstoot willen verminderen. Ben ik tegen 
deep sea mining? Als diepzeebioloog ben ik 
natuurlijk bezorgd om het ecosysteem op de 
zeebodem en kan ik er geen voorstander van 
zijn. Anderzijds moet je ook vergelijken met 

 Oceanen, goed voor 
70 procent van het 
 aardoppervlak,  
zijn the last frontier  
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de impact van mijnbedrijven op het land. In 
Brazilië zijn vorig jaar hele dorpen vergiftigd 
doordat afval van een oude metaalmijn in een 
rivier was terechtgekomen.
 
Mijn taak is om de impact van deep sea mining 
te bestuderen. Als er wordt ontgind – wat 
nu nog niet het geval is – wil ik er mee voor 
zorgen dat relevant onderzoek wordt vertaald 
in een ontginningsstrategie met zo weinig mo
gelijk impact zodat de ecologische systeem
functies niet worden bedreigd en het verlies 
aan biodiversiteit minimaal blijft. En dan is 
het aan de politici en de samenleving om de 
afweging te maken.’
 
Is deep sea mining het grootste 
probleem waarmee de oceanen worden 
geconfronteerd?
Colin Janssen: ‘Helaas niet. Denk maar aan 
over bevissing of vervuiling. Toen ik 30 tot 
35 jaar geleden studeerde, was de slogan: 

The solution to pollution is dilution. De oceaan is groot 
genoeg: de vervuiling wordt daar zo verdund dat het 
probleem letterlijk wordt opgelost. Dat is niet zo, weten 
we intussen. Plastic, bijvoorbeeld, breekt niet af maar 
verbrokkelt. Het blijft in het milieu aanwezig en gaat 
de wereld rond. Dat is een groot probleem. Elk jaar 
produceren we 311 miljoen ton plastic. Stop je dat 
in vrachtwagens, dan krijg je een file van 3 tot 5 keer 
rond de evenaar. Daarvan komt 5 tot 10 procent in de 
oceaan terecht: 5 tot 12 miljoen ton. Per jaar.
 
Grote stukjes plastic maken jaarlijks tot 1,5 miljoen 
slachtoffers onder de vogels en de zeedieren, omdat 
ze erin stikken of vast komen te zitten. Van de vogels 
aan de Noordzee heeft 95 procent plastic in de maag. 
Ons laboratorium heeft een methode ontwikkeld 
om kleine plasticdeeltjes van minder dan 1 mm te 
detecteren in organismen. Elke mossel aan onze kust 
bevat 1 à 2  dergelijke deeltjes. De gemiddelde Europe
aan krijgt zo 2.000 deeltjes per jaar binnen, voor grote 
mosseleters als de Belgen zijn dat 10.000 deeltjes. Is 
dat erg? Dat weten we niet. Het is nooit aangetoond 
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dat dergelijke doses hoog genoeg zijn om bijvoorbeeld 
endocriene stoornissen te veroorzaken. Maar gezond 
zal het wel niet zijn.’
 
Wat is volgens jullie de grootste bedreiging?
Ann Vanreusel: ‘De opwarming van de aarde staat met 
stip op 1. De oppervlaktetemperatuur van de oceanen 
stijgt wereldwijd. De arctische ijskap smelt weg, het 
zeeniveau stijgt. Kustecosystemen zoals mangrovebos
sen komen onder druk. Die zijn nochtans belangrijk als 
natuurlijke kustbescherming en broedplaats voor veel 
soorten. Koraalriffen komen door de stijging van het 
zeeniveau dieper te liggen, zodat ze minder licht krijgen 
en dus minder productief worden. Door opwarming ont
staat ook coral bleaching, waardoor koralen afsterven.
 
Door de opwarming komt ook het voedsel voor de 
vissen in gevaar. De bovenste laag van de oceaan 
warmt op, en dat warme water ligt als een deksel op 
de onderste, koudere lagen, zodat de verschillende 
waterlagen niet meer gemengd worden. Die menging 
is nodig om de voedingsstoffen voor het fytoplankton 

(micro wiertjes) van de onderste lagen naar het 
wateroppervlakte te brengen. Anders bloeit 
het fytoplankton niet en is er onvoldoende 
voedsel voor de hogere trofische niveaus, 
zoals de vissen. Nog een belangrijk gevolg 
is de verzuring van de oceanen. De oceanen 
slaan het broeikasgas CO2 op. Dat gas gaat 
een reactie aan met het water, waardoor 
waterstofionen vrijkomen. Daardoor stijgt 
de zuurtegraad van het water. Veel mariene 
organismen, zoals mosselen of koraal, hebben 
een kalkskelet. En zuur lost kalk op.
 
Dat gebeurt allemaal niet van de ene dag op de 
andere, en ecosystemen zijn flexibel. Maar dat 
mag ons geen vals gevoel van veiligheid geven, 
want de druk komt van alle kanten.’ 

WETENSCHAPSCAFÉ 
OVER OCEANEN
De Associatie Universiteit Gent organiseert al enkele jaren weten-
schapscafés in Gent, Kortrijk en Brugge. Wetenschappers komen 
er vertellen over hun werk en passie. Op 8 november 2016 vindt in 
eetcafé Toreke (Vlotstraat 22, Gent) een wetenschapscafé plaats 
over De oceanen van de toekomst. Is het vijf voor twaalf? 

Meer info: www.wetenschapscafe.be

 Elk jaar komt 5 tot 
12 miljoen ton plastic 
in de oceaan terecht 



#UGENT

facebook.com/ugent • instagram.com/ugent • twitter.com/ugent • pinterest.com/ugent • linkedin.com/company/ghent-university

Op 26/10 gaat nieuwe film Erik Van Looy 
in première. Behalve Koen De Bouw speelt 
ook onze Aula een belangrijke rol 
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SARTON LEERSTOEL
UGentalumnus George Sarton (18841956) legde 
mee de basis voor de wetenschapsgeschiedenis als 
wetenschappelijke discipline. Honderd jaar na zijn 
geboorte besloot de UGent de Sarton Leerstoel voor 
de  Geschiedenis van de Wetenschappen in te richten. 
Op voorstel van professor Diederik Depla en professor 
emeritus Roger De Gryse (vakgroep Vastestofweten
schappen) wordt de 31ste Sarton Leerstoel toegekend 
aan professor Joseph Greene (University of Illinois). 

Zijn onderzoek spitst zich toe op het ontrafelen van de 
groeimechanismen van dunne lagen of coatings. 

De inaugurale lezing The History of Ancient Metallurgy Leading to 

Modern Materials Science vindt plaats op donderdag 1 december 2016 

om 16.30 uur in de Aula (Voldersstraat 9, Gent). Nadien biedt het 

Sartoncomité een receptie aan. Wil je erbij zijn? Meld je vooraf aan bij 
rita.malfliet@ugent.be
www.sartonchair.ugent.be

HeForShe AAN DE UGENT
In september 2014 gaf de actrice Emma Watson tijdens een 
speech voor de Verenigde Naties in New York het startschot 
voor de wereldwijde HeForShecampagne. Die wil zoveel mo
gelijk mannen warm maken om zich in te zetten voor gender
gelijkheid en vrouwen rechten. De UGent geeft gehoor aan de 
oproep en lanceert een eigen HeForShecampagne. Daarmee 
speelt ze in België een voortrekkersrol. Op 10 november 2016 
geeft rector Anne De Paepe in de Aula het startschot en spreken 
de decanen van de 11 faculteiten hun concreet engagement uit.

De campagne is een initiatief van de beleidscel Gender en Diversiteit. 

www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/diversiteit-en-
gender/heforshe-campagne en www.facebook.com/genderendiversiteit

FUNDRAISING HIV ONTRAFELEN
HIV Ontrafelen is een ondersteunend platform van de HIV Cure 
Research Unit (HCRC) aan de UGent. Het platform doet baan
brekend onderzoek om hiv te genezen. Op 26 november 2016 
organiseert HIV Ontrafelen in het Ufo zijn derde fundraising
event. Het wordt weer een wervelende avond, met o.a. gast
vrouw Marleen Temmerman en presentator Luk Alloo, muziek 
van Sioen en Radio Candip en lekker eten van o.a. Belgaqueen, 
Greenway, Balls & Glory en Julie’s House. 

Inschrijven kan via www.hivontrafelen.be
Je kunt HIV Ontrafelen ook steunen met een gift: BE26 3900 9658 0329 

(HIV als mededeling).  Giften zijn fiscaal aftrekbaar: schenk je 100 euro, 

dan  recupereer je 45 euro in je personenbelasting.

schrappen
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UIT DE IVOREN 
TOREN Gita Deneckere schrijft over het 

sociaal engagement van de UGent

In oktober 2017 wordt de UGent 200 jaar. 

Van professor Gita Deneckere (vakgroep 

Geschiedenis) verschijnt dan een boek over 

de maatschappelijke impact die de UGent 

heeft gehad – en nog altijd heeft. Hieronder 

scheert ze in vogelvlucht over de voorbije 

twee eeuwen en zet ze het sociaal 

engagement van de UGent in de kijker. 

oen Koning Willem I in 1816 
het besluit nam om in Gent een 
nieuwe universiteit te stichten, 
wist hij goed waar hij naar
toe wou. De instelling moest 
midden in de samenleving 
staan, als een plaats waar men 

wijsheid en kennis kon verwerven ten dienste 
van de gemeenschap. Dat hij de universiteit 
niet als een ivoren toren zag, blijkt ook duide
lijk uit het devies van de UGent: Inter Utrumque 
of Tussen Beide, met de Nederlandse kroon als 
verbindend element tussen maatschappij en 
elite. Heel snel traden er bovendien in de vier 

T

stichtende faculteiten – Geneeskunde, Rech
ten, Letteren en Wetenschappen – sterke per
soonlijkheden naar voren. Met hun daadkracht 
legden ze de contouren vast van wat het DNA 
van de UGent zou worden: een geëngageerde 
instelling die stevig in de realiteit geworteld is 
en gedragen wordt door een grote openheid 
en een veelkleurig pluralisme. Later zouden 
er telkens opnieuw andere kritische denkers 
opstaan die de kernwaarden opfristen en een 
eigentijdse invulling gaven.’
 
Artsen voor de armen
‘Begin 19de eeuw deed de industrialisering 
van Gent een snel groeiende arbeidersklas
se ontstaan. Zij hokte in mensonterende 
omstandigheden samen in kleine beluiken 
die vaak letterlijk aan de fabrieken vasthin
gen. Daar trokken ze de aandacht van sociaal 
voelende artsen en professoren uit de faculteit 
Geneeskunde. Zij zagen als allereersten een 
verband tussen de erbarmelijke hygiëne en de 
vrijuit woekerende epidemieën. Daniel Mareska 
schreef samen met collegaarts Heyman in 
1845 een gedetailleerde studie over de be
ruchte Bataviawijk, die later plaats zou maken 
voor het huidige Plateaugebouw. Een andere 
grondlegger van de sociale geneeskunde in 



16 DURF DENKEN

Gent was Adolphe Burggraeve. Als hoofdarts van het 
Burgerlijk Hospitaal De Bijloke gaf hij gratis consulta
ties aan de armen. Die filantropische houding leverde 
hem tegelijk ook een schat aan studiemateriaal op.’
 
‘Ruim een eeuw later, in tijden waarin de geneeskunde 
gekenmerkt werd door technisch vernuft en een grote 
drang naar specialisatie, stonden en staan professoren 
als Karel Vuylsteek en Jan De Maeseneer op de barricades 
voor een hernieuwde aandacht voor de basisgezond
heidszorg. Hun pleidooien om de patiënt weer meer 
centraal te plaatsen en de geneeskunde opnieuw dichter 
bij de mensen te brengen, resulteerden in de creatie van 
een hele reeks wijkgezondheidscentra. Intussen genieten 
de UGenttelgen Peter Piot en Marleen Temmerman 
internationale faam om hun baanbrekend werk bij onder 
meer de Wereldgezondheidsorganisatie. Centraal in hun 
engagement als arts staat dat ze het medische altijd 
binnen de maatschappelijke context zien en zich conse
quent afzetten tegen conservatisme, sociale ongelijkheid, 
discriminatie, bijgeloof en stigmatisering.’
 
Op de bres voor het recht
‘In 1873 werd in Gent het Institut de Droit Interna-
tional boven de doopvont gehouden. Een van de 
initiatief nemers was de eminente jurist Gustave 
RolinJaequemyns. In de nasleep van de FransDuitse 

Oorlog was het zijn ambitie om door de wetenschappelij
ke opbouw van internationale rechtsregels te voorkomen 
dat conflicten tussen naties in de toekomst nog zouden 
escaleren. In 1904 werd het instituut voor die inspan
ningen beloond met de Nobelprijs voor de Vrede. In de 
loop der jaren kregen ook Gentse professoren als Albéric 
Rolin – broer van Gustave – en Charles De Visscher een 
vooraanstaande plaats in de organisatie. Het Institut de 
Droit International resideert tegenwoordig in Genève.’

‘Een andere hoogleraar van de faculteit Rechten, 
Louis Varlez, drukte begin twintigste eeuw zijn 
stempel op het ontstaan van de driehoek over
heidwerkgeversvakbonden, als hoofdrolspelers in 
het sociale overlegmodel. Hij stampte het Gentse 
 Werkloosheidsfonds uit de grond en sleepte daar
op een topfunctie in de wacht bij de Internationale 
Arbeids organisatie.’ 
 
‘Anno 2016 staat de UGent nog altijd bekend om haar 
maatschappelijk geëngageerde juristen. Onder meer 
Eva Brems (hoogleraar Mensenrechten) en Tom Ruys 
(specialist humanitair recht en collectieve veiligheid) 
werken voort in de traditie van het Institut de Droit 
International. Patrick Humblet (professor Arbeidsrecht 
en Sociaal recht) beroept zich dan weer op de erfenis 
van zijn verre voorganger Varlez.’

WERKMANSHUISJES
In de Bataviawijk, die 
plaats zou maken voor 
het Plateaugebouw, 
onderzochten UGent-
professoren het verband 
tussen de erbarmelijke 
hygiëne en epidemieën.
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 Het DNA van de UGent: 
een geëngageerde instelling, 
stevig geworteld in de realiteit  

 
Taal als hefboom
‘Vanaf 1830 was het Frans de officiële voertaal aan 
onze universiteit. Een tegenreactie liet niet lang op 
zich wachten: de Gentse tak van de Vlaamse Beweging 
was uitgesproken sociaal en antiklerikaal georiënteerd. 
Naast de klassieke eis dat Nederlands officieel erkend 
moest worden als cultuurtaal voor politiek, gerecht en 
administratie stond ook de vernederlandsing van de 
universiteit hoog op de agenda. Dat zou namelijk de 
kleine man in staat stellen om zich op te werken in de 
maatschappij. De Gentse professoren Julius Mac Leod, 
Paul Fredericq, Jozef Vercoullie en Maurits Basse voeg
den in 1892 de daad bij het woord, met de oprichting 
van Hoger Onderwijs voor het Volk. Bedoeling was om 
hun wetenschappelijke kennis via openbare Neder
landstalige cursussen in brede kringen te verspreiden. 
In de praktijk werd de onderlaag van de arbeidersklasse 
amper bereikt. Pas na de volledige vernederlandsing 
onder rector August Vermeylen (1930) en dan vooral na 
de Tweede Wereldoorlog zou het studentenaantal van 
de UGent fors stijgen.’
 
‘Vandaag is de universitaire wereld opnieuw het toneel 
van een debat rond taal. Om buitenlandse studenten 
te kunnen aantrekken, lijkt het aangewezen om steeds 
meer cursussen in het Engels te doceren. De schaduw
zijde is natuurlijk dat de sociale en culturele waarde 

van de democratisering van het hoger onderwijs wel 
eens in het gedrang zou kunnen komen. Een tegen
beweging ijvert er dan ook voor dat het Nederlands 
blijvend gewaardeerd wordt als taal van onderwijs en 
onderzoek. Professoren als Johan Braeckman (wijsbe
geerte), Bruno De Wever (hedendaagse geschiedenis), 
Yves T’Sjoen (Nederlandse letterkunde) en Jacques Van 
Keymeulen ( Nederlandse taalkunde) spelen een actieve 
rol op het vlak van wetenschapscommunicatie en zor
gen er zo voor dat de brug tussen academische kennis 
en het brede  publiek niet instort.’
 
Wereld zonder honger
‘Als er één wetenschappelijk domein is waarin de 
UGent de voorbije decennia internationaal uitblonk, 
dan is het wel de biotechnologie. Halfweg de jaren 
zestig vonden drie visionaire geesten elkaar in de 
overtuiging dat het wetenschappelijk mogelijk moest 
zijn om honger en ziekte de wereld uit te helpen. 
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Marc Van  Montagu ( organische scheikunde), Walter 
Fiers (bioingenieurswetenschappen) en Jozef Schell 
(biologie) ontdekten dat ze iets unieks konden realise
ren als ze hun complementaire krachten zouden bun
delen. Terwijl professor Fiers in de VS in contact kwam 
met moleculaire biologie en zich toelegde op revoluti
onair DNA en RNAonderzoek, toonden zijn collega's 
Van Montagu en Schell aan dat genoverdracht zich 
effectief in de natuur voordoet. Zo kwamen ze tot de 
ontwikkeling van de eerste genetisch gemodificeerde 
plant ter wereld. In 1982 startten ze ook het biotech
nologiebedrijf Plant Genetic Systems op, de allereerste 
spinoff aan de UGent.’
 
‘Het geslaagde biotechavontuur aan de UGent was 
een van de eerste academische verhalen die over de 
faculteitsgrenzen heen werden geschreven. Vandaag 
staan het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) en 
de consortia van het Industrieel Onderzoeksfonds (IOF) 
garant voor een alsmaar grotere technology transfer. 
Zo wordt academische kennis met succes vertaald 
naar industriële toepassingen en oplossingen met een 
sterke maatschappelijke relevantie.’ 

‘STANDAARDWERK’
Uit de ivoren toren, het boek van 
professor Gita Deneckere over 
de maatschappelijke voetafdruk van 
de UGent, verschijnt in oktober 2017.

UNIVERSITY FOR YOU
Op 21 december 2017 wordt het vieringjaar 
‘200 jaar UGent’ uitgezwaaid met het groot-
schalige event University for You – A strategic 
collective reflection on research impact and 
 valorisation. Vanuit het centrale thema Acade-
mic Citizenship worden de spots gerichtop de 
taken die de universiteit in de maatschappij van 
de toekomst kan vervullen. Grote hedendaagse 
uitdagingen zoals diversiteit, duurzaamheid, 
glokalisering – het evenwicht tussen het glo-
bale en het lokale – en werkbaar werk vragen 
dat onze instelling zichzelf voortdurend blijft 
heruitvinden en exploreert hoe wetenschap-
pelijk onderzoek ten dienste kan staan van de 
samenleving. Tal van actoren uit het Vlaamse 
landschap zullen daarbij met plezier het acade-
mische debat aanzwengelen en verlevendigen.
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UNIVERSE

Als schepen is Lobke Maes (33) bevoegd voor 
cultuur en bibliotheek, feestelijkheden en 
evenementen, vrijwilligersbeleid en financiën: 
‘De opleiding Bestuurskunde en Publiek Manage-
ment sprak me al een tijdje aan, alleen wist ik 
niet of ik als bachelor Accountancy-Fiscaliteit 
toegang zou krijgen tot het schakelprogramma. 
Het reguliere traject was sowieso onbegonnen 
werk: ik heb niet alleen een politiek mandaat, 
maar ook een gezin. Toen ik wist dat ik de oplei-
ding in twee jaar kon doen, ben ik ervoor gegaan. 
Tot mijn grote verrassing bleek de burgemeester 
er eigenlijk ook wel zin in te hebben. En zo trokken 

SCHEPEN MET 
STUDENTENKAART

Het Wevelgemse gemeentebestuur is straks 

twee masters Bestuurskunde en Publiek 

Management rijker. Burgemeester Jan Seynhaeve 

en schepen Lobke Maes kozen voor de UGent om 

hun praktijkervaring een stevige theoretische 

onderbouw mee te geven.

we vorig academiejaar dus vier dagen per week samen als 
werkstudent naar de UGent …
 
Nu en dan was het behoorlijk zwaar, maar het is ons gelukt: 
we zijn allebei geslaagd in de eerste zittijd. Nu rest ons 
nog het masterjaar. Na de lange zomer vakantie kriebelde 
het echt om er weer te kunnen invliegen. Dat alles tot 
nu toe heel vlot is gegaan, is natuurlijk erg motiverend. 
Het studentenleven gaat helaas volledig aan ons voorbij. 
Na de lessen is er geen tijd om te blijven plakken. Ik ben al 
blij als we vlot uit Gent weg geraken.
 
Onze professoren vragen vaak hoe wij vanuit onze 
bestuurs ervaring tegen bepaalde zaken aankijken. Dat 
leidt vaak tot interessante discussies met de andere 
studenten. Daarom alleen al vind ik deze opleiding heel 
verrijkend. Wat de toekomst brengt, zie ik wel. Ik hoop 
zeker nog te kunnen groeien in mijn huidige mandaat, maar 
misschien zijn levenslange politieke carrières niet meer 
van deze tijd? Hoe dan ook: als ik ooit voor een nieuwe 
uitdaging sta, zullen de competenties die ik hier verworven 
heb me zeker van pas komen.’
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Sociale media en het politieke debat

‘Twitter ontplofte’: je leest het steeds vaker 

in de krant. En tijdens de voorbije verkiezingen 

maakten partijen dankbaar gebruik van 

Facebookadvertenties. Welke invloed hebben 

de sociale media op het politieke debat? 

 UGent-onderzoekster Evelien D’Heer schreef 

er haar proefschrift over.

e merkt dat klassieke media zich 
steeds vaker laten leiden door wat 
op Twitter verschijnt. Terecht?
Evelien D’Heer (vakgroep Communica-
tiewetenschappen): ‘Twee soorten Twit
terberichten duiken in de media op. Er zijn 
de individuele tweets van sportmensen, 

politici, journalisten, acteurs enzovoort: wat je promi
nente figuren en gevestigde bronnen kunt noemen. 
Daarnaast heb je anonieme tweets. Die groeperen de 
media onder kopjes als “ophef op Twitter”, bij wijze van 
voxpop: de mening van de man of vrouw in de straat, 
de stem van de niet geïdentificeerde massa. Als een 
Twitterbericht plotseling 200 retweets krijgt, lijkt dat 
bericht significant. Er lijkt iets te gaan leven op sociale 

media. Die worden dan een maatstaf voor dé 
publieke opinie. Je hoeft als journalist de straat 
niet meer op om meningen te peilen.’

Anderzijds: 200 mensen die iets retweeten, 
zo veel zijn dat er nu ook weer niet. 
‘Het zijn er natuurlijk wel meer dan de drie 
of vier die een bericht doorgaans retweeten. 
Maar het klopt wel, het gaat om een klein deel 
van het Twitterpubliek dat op zichzelf al een 
miniem deel van het grote publiek vormt. Vaak 
kun je ook niet inschatten waar die reacties 
vandaan komen. Politici of ideologische bewe
gingen kunnen hun achterban inschakelen om 
in korte tijd veel retweets te krijgen. Wat nog 
wordt versterkt doordat Twitter die populaire 
berichten trending maakt, zodat nog meer 
mensen ze te zien krijgen. Op den duur leidt 
dat een eigen leven.’

Zo’n Twitterhype valt dus 
gemakkelijk te manipuleren? 
‘Dat kan. Politici proberen via Twitter aandacht 
te krijgen in de traditionele media, wat ook wel 
iets zegt over het belang dat die “oude” media 
nog altijd hebben. Twitter versnelt dan de 
nieuwscyclus. Je kunt via Twitter een ballonne
tje oplaten over een actueel thema, zodat een 
journalist je vervolgens opbelt om je mening 
uitgebreid toe te lichten in de krant of op tv.

Dat lijkt eenvoudig, maar succes is lang niet 
altijd gegarandeerd. Je moet aanvoelen welke 

J

BALLONNETJE 
OPLATEN?
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‘ INBREKEN’ 
IN DE MEDIA 
Evelien D'Heer: 
‘Politici laten 
Twitterballonnetjes 
op, in de hoop dat 
de klassieke media 
ze oppikken.’
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berichten werken en je hebt een vrij stevi
ge volgersbasis nodig. De ene keer ontploft 
Twitter inderdaad, de andere keer gebeurt er 
niets. Voor politici creëert Twitter een nieuwe 
mogelijkheid om “in te breken” in het nieuws. 
Maar het zijn nog altijd de journalisten die 
de nieuwsagenda bepalen, niet omgekeerd.

In het buitenland zie je voorbeelden van meer geavan
ceerd gebruik van Twitter. Tijdens het conflict tussen 
Rusland en Oekraïne zou het Kremlin zogenoemde bots 
(computerprogramma’s die via geautomatiseerde accounts 
Twitterberichten versturen, nvdr.) hebben ingezet om het 
debat in de gewenste richting te sturen. Bij ons moeten 
politici hun kwaaie tweets nog zelf versturen (lacht).’

 Toch zijn het 
nog altijd de 

journalisten die 
de nieuws agenda 

bepalen 
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De sociale media hebben de wereld democratischer 
gemaakt, wordt soms gezegd. Elke burger kan nu 
direct in dialoog treden met politici.
‘Over het internet werd dat destijds ook beweerd. 
Volgens mij is dat toch meer een ideaalbeeld dan 
werkelijkheid. Ons hele politieke bestel is gebaseerd 
op gemedieerde communicatie met het publiek. Je 
kunt niet verwachten dat het systeem plots volledig 
op de sociale media wordt afgestemd. De vraag is ook: 
wat verwachten we van politici? Willen we politici die 
Twitterdebatten voeren of politici die werk maken van 
hun beleid?’

Werkt Facebook anders?
‘Dat is veel meer een massamedium. Van de Belgen zit 
20 procent op Twitter, 70 procent op Facebook. Adver
tenties op Facebook zijn erg geschikt om eenvoudig én 
goedkoop een duidelijk afgelijnde doelgroep te berei
ken, bijvoorbeeld OostVlaamse vrouwen van 40 tot 50. 
Met dergelijke laagdrempelige, gepersonaliseerde en 
subtiele vormen van reclame bereik je mensen in hun 
sociale context. Dat kan ook in de politiek werken.

Computational politics wordt sowieso de toekomst. 
Dat betekent bijvoorbeeld dat je gepersonaliseerde 
verkiezingsboodschappen stuurt, op basis van data 
die gebruikers zelf produceren op sociale media. In de 
VS werden doelgroepen op basis van online data al zo 
gedetailleerd afgelijnd dat de verkiezingsboodschappen 
niet meer kunnen volgen: ze zijn te algemeen voor de 
specifieke doelgroep waar ze op mikken.

Politieke partijen zullen steeds vaker gebruikmaken van 
gerichte doelgroepcommunicatie. Bij ons heeft tot nu 
toe vooral de NVA geïnvesteerd in sociale media. Tij
dens de verkiezingscampagne van 2014 heeft die partij 
de sociale media dan ook gedomineerd. Je kon merken 
dat alles wat strakker geregisseerd was, met filmpjes en 
foto’s in dezelfde stijl. Bij de andere partijen moesten 
individuele politici zelf een strategie uitwerken.’

Ben je als politicus gedwongen 
om sociale media te gebruiken? 
‘Elke politicus voelt wel dat je de sociale media niet 
meer kunt negeren. Niet iedereen is er actief mee 
bezig. De meesten hebben wel een account, waar
schijnlijk omdat de partij het vraagt: maak alsjeblief 
toch een account aan, zodat niemand anders er een kan 
aanmaken in jouw naam. Zo zijn er bijvoorbeeld twee 
accounts te vinden van Maggie De Block. Het ene al 
grappiger dan het andere (lacht).’

‘Minder bekende politici kunnen sociale media wel 
gebruiken om aan hun reputatie te bouwen, door nu en 
dan cassant uit de hoek te komen. Dat kan zich ook te
gen jou keren – dan sta je bekend om die ene kemel op 
Twitter. Je moet er feeling voor hebben en er vertrouwd 
mee zijn. Een maand voor de verkiezingen nog snel 
even een account aanmaken: dat werkt niet.’

Wat werkt bijvoorbeeld wel goed op sociale media?
‘Op Facebook werken kinderen, honden, familie
portretten. Zulke posts krijgen veel meer likes dan 
inhoudelijke stukken. Vlaamse politici maken daar 
nog nauwelijks gebruik van. Hun Facebook pagina 
is meestal een verlengstuk van de campagne: 
foto’s van marktbezoeken, berichten over hun 
standpunten enzovoort. Je ziet zelden een foto van de 
verjaardagstaart voor hun zoontje. Het zit misschien 
in de Vlaamse politieke en mediacultuur om het 
privéleven af te schermen. In de VS is dat anders.’

‘Een politica zette tijdens de verkiezingscampagne 
een foto van haar goudvis online. Die kreeg veel meer 
likes dan haar inhoudelijke berichten. Ze was daar zelf 
verontwaardigd over. Anderzijds: het is een illusie om 
te denken dat kiezers uitsluitend op rationele gronden 
voor jou kiezen. Sociale media zijn geschikt voor een 
meer persoonlijke aanpak. Journalisten vragen je me
ning over het beleid, op Facebook willen mensen iets 
anders van je zien.’ 
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Vincent Van Malderen, algemeen directeur Jobpunt

Innovatie, overheid, wetenschap, hr. Die vier elementen kleuren de loopbaan van 

Vincent Van Malderen. In mei werd hij algemeen directeur van Jobpunt Vlaanderen. 

‘De arbeidsmarkt is een rotonde, met vrij verkeer van talent, maar in Vlaanderen 

staan nog te veel verbodsborden en andere obstakels in de weg.’

at doet Jobpunt precies?
Vincent Van Malderen: ‘We zijn de 
partner van overheidsorganisaties 
in Vlaanderen voor P&O – personeel 
en organisatie. Ik geef toe, onze 
naam is wat misleidend. We doen 
veel meer dan rekruteren en selec

teren. We bieden ook ruimere P&Odiensten aan – van 
coaching en communicatie over tevredenheidsonder
zoek tot het hertekenen van de organisatiestructuur.’
 
Je maakt carrière in de wereld van P&O. Had je dan 
niet beter Bedrijfspsychologie kunnen studeren?
Vincent Van Malderen: ‘Dat was inderdaad logischer 
geweest. Maar als je 18 bent, ben je eigenlijk nog niet 

W

‘ HET VERKEER OP  
DE ARBEIDSMARKT 
KAN VLOTTER’

MADE@UGENT
Vincent Van Malderen
° 1977
Master in de Klinische 
 Psychologie (2001)
Master in de 
 Vergelijkende Cultuur-
wetenschappen 
(2003)
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klaar om een doordachte keuze te maken. Ik wou op 
dat moment vooral niet in de bedrijfswereld terechtko
men. Mijn vader was zakenman en dan wil je zelf iets 
anders doen natuurlijk. Maar je kunt je roeping niet 
ontlopen, blijkbaar (lacht).’
 
Was je tevreden over je opleiding 
Klinische Psychologie?
Vincent Van Malderen: ‘Jawel, maar echt “gevormd” 
heeft mijn opleiding mij misschien niet, omdat ik dus 
niet helemaal in de juiste richting zat. Dat heb ik pas 
beseft tijdens mijn stage in de psychiatrie. Ik had het 
gevoel dat het werk niet echt matchte met wat mij voor 
ogen stond. Wellicht miste ik een wetenschappelijke 
methodiek, wou ik meer vooruitgang boeken. In de psy

ROTONDE
Vincent Van Malderen: ‘Op de rotonde van 

de arbeidsmarkt kun je vlot een afrit nemen 

en weer invoegen. Helaas belemmeren 

obstakels dat vrije verkeer van talent.’

chiatrie krijg je natuurlijk ook te maken met mensen 
die een zware problematiek hebben. Zelfmoordpogin
gen, mensen die ’s nachts op straat moeten slapen … 
Dat gaat je niet in de koude kleren zitten.’

Heb je toch dingen opgestoken die je 
in je loopbaan kunt gebruiken?
Vincent Van Malderen: ‘Ik heb vooral veel geleerd 
door mijn scripties te schrijven. In de eerste plaats die 
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RUBIK KUBUS
‘Jobpunt brengt klanten en P&O- bureaus 
samen. Wij zorgen ervoor dat die puzzel 
op verschillende niveaus in elkaar klikt, 
net zoals een Rubik kubus.’ 

van mijn master Vergelijkende Cultuurwetenschappen 
– een opleiding die ik volgde om me wat te hero
riënteren na mijn opleiding Klinische Psychologie. 
Samen met een collegastudent heb ik het drugsge
bruik in het Gentse uitgangsleven bestudeerd, van de 
technoscene tot het krakersmilieu. We hebben het 
aangepakt als antropologen die de brousse introk
ken op zoek naar een vergeten stam (lacht). Sowieso 
vind ik de algemene competenties die je aan de 
universiteit meekrijgt minstens even belangrijk als de 
 specifieke kennis.’

Welke competenties heb je zoal meegekregen?
Vincent Van Malderen: ‘Je leert kritisch denken, 
analyseren, problemen oplossen, zelfstandig werken 
aan complexe issues … Daarnaast doe je ook sociale 
vaardigheden op. Je leert op eigen benen te staan – ik 
kwam als boerke uit Berlare naar de grote stad. Je moet 
een evenwicht vinden tussen werken en ontspanning. 
Ik studeerde regelmatig, maar hield me ook bezig met 
muziek, Britpop vooral. Ik was dj – tot voor kort was 
een van mijn hobby’s trouwens dj‘en in Ghelamco – en 
ik drumde in verschillende bands. Ooit hebben we het 
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zelfs tot op het podium van de Charlatan geschopt. So
ciale activiteiten zoals uitgaan zijn ook belangrijk, vind 
ik. Als ik kijk wie nu in mijn netwerk zit, dan zie ik daar 
nog altijd heel veel mensen die ik in mijn studententijd 
heb ontmoet.’
 
Heb je eigenlijk ooit als klinisch psycholoog gewerkt?
Vincent Van Malderen: ‘Nee, tijdens mijn laatste jaar 
aan de universiteit heb ik gesolliciteerd bij Selor, het 
vroegere Vast Wervingssecretariaat. Dat was toen aan 
het evolueren naar een moderne hrorganisatie. Ik kon 
er aan de slag op de afdeling competentiemeting. Daar 
heb ik me verdiept in de tools om competenties te me
ten. Ik wou weten wat werkt en wat niet. Dat bleek nog 
helemaal niet behoorlijk onderzocht te zijn, terwijl het 
toch belangrijk is om te beseffen waar je staat. Later 
heb ik me ook gespecialiseerd in diversiteitsthema's. 
Mijn eerste project was het ontwikkelen van aangepas
te tests voor mensen met een arbeidshandicap. Van 
blinde kandidaten bijvoorbeeld kun je niet zomaar een 
computertest afnemen.'

Je hebt ook het idee van de Be Badges 
(www.bebadges.be) ontwikkeld en mee gelanceerd.
Vincent Van Malderen: ‘Waarom zou je iemands com
petenties steeds opnieuw moeten meten? Kun je die 
niet certificeren? Vanuit dat idee is Be Badges ontstaan, 
een soort digitale presentatie van de competenties die 
je hebt verworven. Be Badges is een van de antwoor
den op de uitdagingen van vandaag. De tijd is voorbij 
dat je bij hetzelfde bedrijf blijft tot aan je pensioen. Ik 
vergelijk de arbeidsmarkt graag met een rotonde. Er 
is een vrij verkeer van talent, en je kunt vlot een afrit 
nemen of weer invoegen. In Vlaanderen wordt die vlot
te doorgang vaak belemmerd door verbodsborden en 
andere obstakels. Zonder het juiste diploma krijg je bij
voorbeeld niet altijd een job bij de overheid, en je kunt 
je ervaring niet altijd meenemen van de ene job naar 
de andere. Be Badges is een van de digitale innovaties 
die dat moeten verhelpen.'

Waarom ben je dit jaar naar Jobpunt overgestapt?
Vincent Van Malderen: ‘Ik heb heel veel kansen gekre
gen bij Selor, en ik heb er ook veel geleerd. Toch begon 
het te kriebelen. Ik wou graag mijn competenties in een 
andere context inzetten, in een kleinere en wendbare 
organisatie waar je gemakkelijker vernieuwingen kunt 
doorvoeren. Zoals Jobpunt, dat een echte netwerkorga
nisatie is. Het model van de toekomst volgens mij.'

Waar wil je met Jobpunt naartoe?
Vincent Van Malderen: ‘Jobpunt is de spil in een net
werk. Aan de ene kant heb je 40 grote bureaus gespe
cialiseerd in hr en P&O, aan de andere kant meer dan 
220 klanten, vennoten, die overheidsgerelateerd zijn: 
steden en gemeenten, De Lijn, VRT, De Watergroep, pro
vinciebesturen … Ik wil verder inzetten op onze sterktes: 
we zijn hét expertisebureau voor P&O. Ik gebruik graag 
het beeld van de Rubik kubus. We brengen klanten en 
bureaus samen, maar in de complexe en veranderende 
wereld van vandaag moeten we ervoor zorgen dat de 
puzzel verschillende niveaus in elkaar klikt, net zoals 
een Rubik kubus. Een eerste laag is die van de klanten, 
waar we goed mee vertrouwd zijn. Een andere is die van 
de bureaus waar we mee samenwerken en waarvan we 
perfect de specialisaties kennen. Nog een andere laag is 
die van de wetenschap: welke tools werken, welke niet? 
Welke trends en innovaties zijn er in P&O? We hebben 
een goed zicht op het domein. Als je al die niveaus kunt 
samenbrengen in één verhaal, dan heb je een netwerk
organisatie die future proof is en die de uitdagingen kan 
aangaan die met grote snelheid op ons afkomen.’ 

  Sociale activiteiten zoals 
uitgaan zijn ook belangrijk. In 
mijn netwerk zitten nog altijd 
heel veel mensen die ik in mijn 
studententijd heb ontmoet.  
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U DENKT?

DE SPELREGELS

We leggen een UGent’er 

10 vragen voor, een mix 

van persoonlijke vragen 

en vragen over zijn of 

haar vakgebied.

‘ NEMEN WE 
DE MENSENRECHTEN 
ECHT SERIEUS?’
Professor Eva Brems,  
vakgroep Europees,  
Publiek- en Internationaal Recht



29

 1   Wat wilde u worden toen u 12 was?

Postbode!

 
 2   De beste roman die u dit jaar las?

Gaan, ging, gegaan van Jenny Erpenbeck: een oude 
hoogleraar wordt geconfronteerd met Afrikaanse 
vluchtelingen. Ook interessant voor academici – 
de  roman vertelt hoe je de leegte na je carrière vult.

 
 3   To tweet or not to tweet?

Toen ik in 2014 politica af was, heb ik mijn Twitter en 
Facebook account opgezegd. Niet meer op berichten 
en geruchten te hoeven reageren was een bevrijding: 
eindelijk weer tijd voor reflectie en echt debat!

 
 4   Wat zal men ons in 2116 het meest verwijten?

Dat we er maar niet in slagen om ernstige problemen 
zoals armoede, klimaat en geweld hoog op de agenda 
te krijgen. Het is allemaal too little, too late.

 
 5   Kunnen kledingverboden ooit gerechtvaardigd zijn?

Ze zijn onwenselijk omdat ze de individuele keuze
vrijheid beperken. Die is niet absoluut: als gezichts
bedekking veiligheidsrisico’s oplevert, kun je een 
verbod rechtvaardigen. De recente discussie over 
“boerkini’s” is duidelijk ingegeven door onverdraag
zaamheid tegenover moslima’s, die worden gestigma
tiseerd en gediscrimineerd in hun keuzevrijheid. Ook 
keuzes die niet de jouwe zijn moet je ondersteunen.

 
 6   Hebben alleen individuen rechten 

of ook gemeenschappen?

Behoren tot een gemeenschap – een religie of een 
etnischculturele minderheid, bijvoorbeeld – is be
langrijk en waardevol voor wie er deel van uitmaakt. 
Daarom hebben ook gemeenschappen rechten. Die 
moet je afwegen tegen individuele autonomierechten. 

Die gemeenschapsdimensie moeten we bij ons sterker 
leren waarderen. Daarom pleit ik voor actief pluralis
me – de etnische, culturele en religieuze diversiteit 
moeten we aanvaarden en maximaal ondersteunen.

 
 7   Brengt de strijd tegen het terrorisme  

de mensenrechten in het gedrang?

Nemen we de mensenrechten echt serieus of zien we 
ze als een hinderlijk obstakel voor onze veiligheid? 
Tijdelijke beperkingen in bijzondere situaties kunnen 
legitiem zijn, maar dan proportioneel, duidelijk gemo
tiveerd, volgens wettelijke criteria, en gecontroleerd.

 8   Welke 3 maatregelen kan de federale overheid 
nemen tegen racisme?

Op vraag van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke 
Sleurs heb ik samen met mijn medewerkster Saïla 
 Ouald Chaib aanbevelingen geformuleerd om een in
terfederaal actieplan te stofferen. Mijn top drie: pak de 
discriminatie op de arbeidsmarkt en de woonmarkt 
aan, doe iets aan het racisme bij de politie – de brutale 
bejegening, het etnisch profileren, en ten slotte: stimu
leer de zichtbare diversiteit, bijvoorbeeld door quota 
en streefcijfers af te spreken voor aanwervingen bij de 
overheid. Een xenofobe mentaliteit verander je door 
onderlinge contacten en ontmoetingen te bevorderen.

 9   Waar ligt u van wakker?

De verharding, het gebrek aan solidariteit en maat
schappelijk engagement, het cynisme van de poli
tiek, het succes van populisten. Als ik de evolutie in 
Hongarije en Polen zie, denk ik: er hoeft niet veel te 
gebeuren voor het echt fout gaat.

 
 10   Welke uitvinding was er beter nooit gekomen?

De atoombom is het cliché antwoord, daarom: de 
smartphone. Hij is zo dwingend aanwezig en staat 
mentale rust en echt menselijk contact in de weg. Nu, ik 
heb er zelf ook een en voorlopig doe ik hem niet weg …
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QUOTE

Een flink deel ervan komt helaas in de oceanen terecht.  
Over deze en andere bedreigingen voor de oceanen lees je meer op p. 6

ALS JE 
AL HET PLASTIC 
DAT WE IN ÉÉN JAAR 
PRODUCEREN 
IN VRACHTWAGENS 
ZOU STOPPEN , 
KRIJG JE EEN FILE 
VAN 5 KEER ROND 
DE EVENAAR.
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 ‘In die discussie – die ook in België regelmatig 
opduikt – worden de klanten zelf weinig gehoord’, zegt 
Kim Karamanlis. ‘Voor mijn masterscriptie Crimi-
nologische Wetenschappen heb ik 83 klanten online 
bevraagd. Zes van hen waren bovendien bereid tot een 
face-to-face interview. Alle klanten kwam ik op het 
spoor via advertentiewebsites en klantenforums.’

‘Vooral een specifiek klantenprofiel heeft gerea-
geerd: de meeste respondenten zijn hoger opgeleid 
en hebben vast werk. Zowat een derde heeft geen 
partner, wat meteen hun drijfveer is om voor seks 
te betalen. De motieven van de anderen variëren: 
seksuele fantasieën, de afwisseling en de spanning, 

‘ IK HEB HET PROFIEL 
VAN DE KLANT GESCHETST’

het gemak om snel een sekspartner te kunnen vinden, 
behoefte aan intimiteit. De meesten vinden het 
criminaliseren van prostitutieklanten geen goed idee: 
de vraag naar betaalde seks roei je er niet mee uit, je 
duwt de  prostituees wel in de illegaliteit. De klanten 
verkiezen overigens vrouwen die vrijwillig werken 
– dat ze het doen uit geldnood, beschouwen ze niet 
als geweld of dwang. Ze geven aan dat signalen van 
uitbuiting of dwang moeilijk te herkennen zijn, maar 
de helft zegt dat ze dwangsituaties zouden melden 
aan de politie als dat anoniem zou kunnen. Groot-
schaliger populatie-onderzoek is zeker nodig, maar 
mijn scriptie heeft de prostitutieklant toch al wat 
meer  zichtbaarheid  gegeven.’

Landen zoals Zweden beschouwen zelfs vrijwillige prostitutie als 

een vorm van mannelijk geweld tegen vrouwen. Door klanten te 

 criminaliseren, hoopt men dat vraag naar prostitutie zal dalen.
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