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HET HOOGSTE WOORD

Johan 
Ackaert

Nieuwe decaan rechten van UHasselt 

“Ik begrijp dat 
Leuven ongerust is”

U had eigenlijk ook aan deze 
kant van de tafel kunnen zitten,
als student speelde u met het 
idee om journalist te worden?

“Inderdaad. Tijdens mijn tweede 
jaar aan de universiteit in Leuven
werd De Morgen opgericht. Ik
ben een tijdlang lokaal verslagge-
ver geweest: betogingen volgen, 
de gemeenteraden... Daar heb ik 
veel bijgeleerd over de politiek. 
Het waren ook schitterende tij-
den, Louis Tobback was op dat 
moment fractieleider van de op-
positie. Politiek met een zeer hoog
operagehalte. Achteraf is dat toch

weggedeemsterd en uiteindelijk
ben ik aan de unief gebleven. Eerst
in Leuven, later in Diepenbeek.”

U komt nochtans helemaal van 
de andere kant van het land?

“Van Nieuwpoort, ja. Ik ben ge-
boren in wat toen nog een moe-
derhuis heette en nu een rusthuis is
geworden. Ik heb er mijn eerste 
dagen doorgebracht, misschien
eindigt mijn leven daar ook ooit ...
(lacht). We zijn in mijn jeugd wel
veel verhuisd want mijn vader was
bij de luchtmacht. Toen ik zelf
ging studeren, heb ik bewust voor

Leuven gekozen. Ik heb het aan-
bod van Gent wel bekeken, maar 
pol&soc zat dat daar nog veel 
meer in een keurslijf. En ik wou
eens ver weg van de Westhoek 
zijn. Leuven was destijds het verst
binnen het Nederlandstalig taal-
gebied (lacht).” 

Vandaag is dat anders, maar 
toen u politieke en sociale 
wetenschappen ging studeren, 
was dat niet meteen een 
richting die goed lag bij ouders?

“Niet bepaald, neen. De vuilbak
van de unief noemden ze het wel
eens. Hef een straattegel op en je
vindt er wel een pol&soc’er onder.
Zeiden ze toen. Net als over de cri-
minologen (lacht). Maar mijn ou-
ders hebben me altijd mijn gang 
laten gaan, ik ben ze daar heel 
dankbaar voor. Ik heb kunnen
studeren wat me interesseerde. 
Daarom heb ik zelf ook mijn 
dochter gesteund toen ze koos 
voor arabistiek en islamkunde.
Een vreemde keuze, ja. Maar ik
heb de lijn van mijn ouders door-
getrokken: als je ervan wakker

ligt, als het je boeit, dan moet je
het doen.”

Maar toen dus Diepenbeek: 
u bent nog begonnen aan die 
voorloper van Universiteit 
Hasselt. De Economische 
Hogeschool Limburg, opgericht 
vanuit Limburg zelf omdat een 
eigen universiteit van de 
overheid geen fiat kreeg.

“Na 3,5 jaar liep mijn contract in
Leuven af. Ik had de vacature bij 
de Economische Hogeschool ge-
zien, maar tegelijkertijd had ik
ook in de privésector gesollici-
teerd. Ik kon beginnen als statis-
tisch manager bij DHL. Dat be-
taalde wel goed, maar heel mijn
leven pakjes zitten tellen die op het
vliegtuig moeten? We woonden 
toen al in Everberg, dus Limburg
was niet zo ver. Ik weet wel nog 
wat me het eerste opviel toen we 
naar hier reden: al die tv-antennes
op de daken. Dat zag je in Leuven
nog amper, iedereen had daar al
kabel (lacht). Het was voor mij
ook aanpassen, omdat je gewoon
geacht werd les te geven. Onder-

zoek zat er amper in. Terwijl dat 
wel mijn bedoeling was. Ik heb de
toenmalige directeur serieus moe-
ten overtuigen. Het is allemaal pas
in een stroomversnelling geko-
men na de integratie van de EHL
in het toenmalige LUC (intussen 
universiteit Hasselt, red).”

Ook toen al werd er door de 
collega’s van andere universitei-
ten scheef gekeken naar dat 
‘universitair centrum’? 

“Ik kreeg regelmatig vragen: ‘Wat
doen jullie daar? Wat stellen jullie
wel voor?’ Dat is nu voorbij, heb ik
het gevoel. Hoewel ik pas nog een
collega sprak die aan journalisten
duidelijk moest maken dat we 
geen aanhangsel van KU Leuven
zijn. In die beginjaren werd zelfs 
gezegd dat de unief niet levensvat-
baar was. Dat kan je nu niet meer
beweren als je onze studentenaan-
tallen en de nieuwe inschrijvingen
ziet. We gaan naar 6.000 studen-
ten in UHasselt, dan kan je het be-
staan ervan niet meer in twijfel 
trekken. Het is wel een bedreiging
voor andere universiteiten.”

HASSELT  -  “Iemand moest het doen, hé”, lacht politoloog en nieuw-
bakken UHasselt-decaan Johan Ackaert (58). Hij was als kind al gek 
van politiek terwijl klasgenoten met voetbal of wielrennen in het hoofd 
zaten. Droomde van een carrière als journalist. Koos voor de ‘verste 
universiteit van de Westhoek’. En is vandaag de eerste niet-jurist als 
decaan van de rechtenfaculteit van Universiteit Hasselt. “Waarom zou 
je advocaat moeten zijn? Mijn collega Piet Stinissen, decaan genees-
kunde, is ook geen arts. Als decaan moet je toch vooral manager zijn, 
een aanspreekpunt. Maar ik moet toegeven dat ik geaarzeld heb. Eén 
maand ben ik het nu. En die ene maand heeft mijn bewondering voor 
mijn voorgangster alleen maar doen groeien. Verwacht het onverwach-
te... Dat is mijn motto geworden.”

In Het Hoogste Woord laten we elke 
woensdag Limburgers aan het woord die 
onze provincie op de kaart zetten. De 
ene is misschien bekender bij het grote 
publiek dan de andere, maar het zijn stuk 
voor stuk baanbrekers in hun vakgebied. 
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Johan Ackaert: “Ik mis een goed politiek debat, vooral over multiculturele
thema’s. Die zijn zo belangrijk voor Limburg.”   Foto SVEN DILLEN

Over Leuven gesproken: rector 
Rik Torfs kan het blijkbaar niet 
laten. Om de zoveel maanden 
moet hij nog eens uithalen naar
die ‘kleine unief aan de Demer’.
Nu werden de diploma’s van 
UHasselt erdoor gehaald.

“Het is opvallend. Ik denk dat rec-
tor Torfs Universiteit Hasselt echt
begint aan te voelen als een be-
dreiging. Neem bijvoorbeeld de 
studenten rechten: bijna zeventig 
procent uit Limburg komt naar 
ons. Die gaan niet meer, zoals in 
het verleden, naar Leuven, hé.  Sa-
men hebben we negentig procent
van de Limburgse studenten.
Maar de Limburgers kiezen meer
voor UHasselt in de richtingen die
wij mogen aanbieden. In die zin 
kan ik mij voorstellen dat Rik
Torfs UHasselt als een serieuze 
concurrent ziet.”

Laten we het eens hebben over 
die studenten. Mondiger en 
veeleisend worden ze wel eens 
genoemd. Heeft u de studenten 
in al die jaren zien veranderen?

“Ik mag mezelf natuurlijk niet als

uitgangspunt nemen, pol&soc’ers
waren sowieso niet de ‘normale’ 
studenten. Maar toch, wij waren
veel meer geëngageerd. Tegen-
woordig zijn studenten bewuste 
consumenten die bij wijze van 
spreken met een afstandsbedie-
ning hun programma samenstel-
len. En die snel opkomen voor
hun rechten. Ik weet nog dat ik in
de tweede kandidatuur een exa-
men had afgelegd waarover ik be-
hoorlijk tevreden was. Ik was ze-
ker dat ik veertien op twintig had,
het bleek acht op twintig. Maar 
geen haar op mijn hoofd dacht er-
aan om een verklaring of uitleg te
gaan vragen bij de prof. Vandaag
is dat heel anders. Misschien maar
goed ook.”
“Anderzijds blijven ze wel langer 
onder de invloed van thuis. Hotel
Mama, hé. De ouders contacteren
ons ook met vragen over hun kin-
deren en de studies, dat zag je 
vroeger niet. Je mocht er niet aan
denken dat vader of moeder naar
een prof zou bellen. Nu lijken de
studenten dat gewoon te vinden. 
Weet je dat ik het dit jaar zelfs in

mijn openingstoespraak bij de 
start van het jaar heb vermeld:
‘Welkom in de volwassenheid’. 
Dat betekent ook zelf vragen dur-
ven stellen, zelf problemen leren
oplossen.”

U bent nu één maand decaan. 
Hoe valt het mee?

“Verwacht het onverwachte, zoals
ik al zei. Elke dag komt er wel weer
iets nieuws op me af. Maar daar 
moet je mee leren leven. Ik heb 
lang geaarzeld, maar heb dan
toch de knoop doorgehakt. Ook 
omdat het onderzoek binnen de 

faculteit zich focust op publiek
recht, de publieke sector. Mijn
sector. Ik doe het ook niet alleen,
ik kan leunen op een heel goed 
team. Maar het onderzoek wil ik 
niet helemaal loslaten, ik hoop dat
het er nog van kan komen. Alhoe-
wel ik amper één A4’tje heb ge-
schreven sinds het begin van het
academiejaar...”

Decaan worden van een faculteit
die na dik vijf jaar - tegen de 
verwachtingen van velen - nog 
steeds in de lift zit, zal ook niet
onaangenaam zijn?

“Dat maakt het  ook gevaarlijk. Je
kan niet blijven groeien om te
groeien. In het voorjaar is er een
enquête gehouden onder de advo-
caten en één van de opmerkingen
was: er zijn te veel stagiairs. Daar
gaan we de komende maanden
proberen rond te werken, kijken
wat anders kan. Maar het gaat
goed met de studentencijfers, 
dank u (lacht). Dat gaat blijven, 
denk ik. Het visitatierapport van
de master rechten zit er ook aan te
komen. Ik meen dat we het met 

‘heel veel vertrouwen’ mogen ver-
wachten.”

Jullie krijgen binnenkort, als 
eerste faculteit in Hasselt, ook 
buren: er komt een nieuwbouw 
voor de faculteit bedrijfsecono-
mische wetenschappen. Gaat 
dat wegen op rechten?  

“Neen. Ik vind het zelfs een goede
zaak: op die manier verhoogt de
‘kritische massa’ aan studenten, 
waardoor het hier een echte stu-
dentenstad kan worden. Nu is er 
nog te weinig leven, te weinig
rondhangen. Onze studenten heb-
ben blijkbaar toch een ander pro-
fiel dan TEW’ers, het is meer hit-
and-run.”

Uw eerste liefde is politiek. Was
dat destijds geen cultuurschok,
de stap van de Leuvense 
gemeenteraad naar de - toen 
toch nog - dorpspolitiek van 
Limburg?

“In het begin voelde het wel
vreemd aan. De politieke strijd in

Zeventig procent van de
rechtenstudenten met 
woonplaats Limburg kiest
voor Limburg, niet langer
voor Leuven. Daarom zijn
we een bedreiging

Johan ACKAERT

.Blz. 16
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Limburg kon je nog veelal terug-
brengen tot de schoolstrijd. De te-
genstellingen tussen katholieken 
en vrijzinningen was nog echt 
groot. Je werd in wezen getaxeerd
als vrijzinnige of katholiek. In 
Vlaams-Brabant veel minder, de 
ontzuiling stond daar verder. 
Vandaag is het anders. Misschien
nog niet helemaal voorbij maar 
het is niet meer zo uitgesproken 
als destijds. Nu heb ik de indruk 
dat het ‘de rangen sluiten is’ wegen
de specifieke positie van Limburg
op de arbeidsmarkt.”
“Ik mis wel een goed politiek de-
bat, vooral over multiculturele 
thema’s. Zelden staat het op de 
politieke agenda, we staan er niet
bij stil. Terwijl het wel belangrijk 
is voor Limburg. Ook al beseffen 
veel mensen dat niet. De sociale
achterstand weegt op onze econo-
mie. Investeren in die multicultu-
rele samenleving, als die jongeren
allemaal studeren: dat is de beste 
investering die we voor Limburg 
kunnen doen. Maar ik heb ook
niet de perfecte oplossing. Anders
zat ik hier niet... Taalonderwijs is
belangrijk, juiste keuzes helpen 
maken. Daar ligt wel de sleutel.
De toekomst van een kind is zo 
goed als gedetermineerd op 
twaalf jaar. We moeten daar kij-

Investeren in de 
multiculturele 
samenleving is de beste
investering die we voor 
Limburg kunnen doen

Johan Ackaert

ken hoe we hen kunnen helpen 
doorstromen. Het is zoals een
bergrit in de Ronde van Frankrijk.
Die laatste honderd meter doet er
niet echt toe. Als unief hebben wij
er nog weinig vat op. Het moet
voordien gebeuren. Maar we hel-
pen natuurlijk graag mee.” 

U zat ook in de raad voor 
verkiezingsbetwistingen. U 
kreeg  de nodige twistappels 
voorgeschoteld na de jongste 
gemeenteraadsverkiezingen. Het
leek wel of niemand het nog 
eens was met de uitslag?

“Dat heb je met veel relatief klei-
nere gemeenten, zoals in Lim-
burg. De gemeentepolitiek is daar
vaak nog emotioneel. Ik heb de
meest prachtige scenario’s meege-
maakt. De week voor de kerstva-

kantie ben ik gewoon moeten tus-
senkomen: ‘Mensen, ’t is bijna
Kerstmis, alstublieft’.”
“Maar ik ga niet meer voor de ver-
lenging van mijn termijn als voor-
zitter. Daarvoor ben ik te ontgoo-
cheld in het dossier Houthalen-
Helchteren. Wij hadden Alain 
Yzermans een schorsing van drie 
maanden als raadslid opgelegd,
maar de minister maakte daar 
meteen ook een schorsing van drie
maanden als burgemeester van. 
Dus ook drie maanden zonder 
loon. Ik kan me niet verzoenen
met de manier waarop dat verlo-
pen is. Wij hadden een terecht oor-
deel geveld, vond ik. In de toe-
komst zal het aan anderen zijn.”

Een mens leeft niet voor werken
alleen.

“Vrije tijd betekent voor mij mijn
koersfiets, wat in de tuin werken,
met mijn vrouw naar concerten 
gaan. En dat is dan heel breed: van
Isolde Lasoen tot Bruce Spring-
steen of de Rolling Stones in 
Werchter.”

Hoe heeft u uw vrouw leren 
kennen?

“Tijdens een debat met een Pales-
tijnse vertegenwoordiger van de 
PLO. Mijn vrouw heeft vertaler-
tolk gestudeerd en zij deed de ver-
talingen op de afscheidsviering. 
Ik ben heel veel moeilijke vragen 
beginnen stellen... (lacht).”

U bent intussen een halve 
Limburger. Komt dat West-
Vlaams gevoel ooit nog boven?

“Alleen als Club Brugge nog eens
wint. De Limburgse mentaliteit 
ligt me wel: de vriendelijkheid, 
open mensen. West-Vlamingen 
zijn veel meer gesloten, norser.
Vlaams-Brabant, waar we wonen,
is een streek met veel inwijkelin-
gen waardoor de mensen afstan-
delijker zijn, je krijgt zelden iets te-
rug. Maar we hebben bewust ge-
kozen hier te blijven, mijn vrouw
werkt in Brussel. Ik wilde ook niet
zomaar verhuizen. Als kind van
een militair heb ik de impact van
verhuizingen genoeg gevoeld. Ik
heb nooit het gevoel gehad dat ik
goed geïntegreerd was. Tegen die 
tijd waren we weer weg.”
 

X Johan Ackaert werd geboren in
Nieuwpoort in september 
1957. Zijn vader was beroepsof-
ficier bij de luchtmacht, moeder
werkte als poetsvrouw en kok.
Hij heeft één zus.

X Aan de KU Leuven studeerde hij
politieke en sociale weten-
schappen. Na zijn studies 
werkte hij 3,5 jaar aan de unief,
via het fonds voor collectief 
fundamenteel onderzoek.

X Nadat het contract in Leuven 
afliep, koos Ackaert voor een 
vacature als docent aan de 
Economische Hogeschool 
Limburg (die later opging in 
Universiteit Hasselt).

X Sinds 1 september is hij decaan
van de faculteit rechten van 
UHasselt.

X Ackaert is getrouwd, woont in
Everberg en heeft één dochter.
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APART
Waar kan u geen geld aan 
uitgeven?

“Aan uiterlijk vertoon. Dure kleren, 
bijvoorbeeld. Soms tot frustratie 
van mijn vrouw (lacht). Ik kan wel 
iets spenderen aan concerten, 
reizen, af en toe eens lekker uit 
eten. En aan mijn koersfiets. 
Volgens mijn echtgenote ben ik 
vaker assorti gekleed in mijn 
fietskleren dan tijdens het werk...” 

Waardoor kan u ontroerd 
worden?

“Muziek. Bach kan mij bijvoorbeeld 
emotioneren. Die stukken, bijna 
wiskundig gestructureerd. Vorige 
week kreeg ik ook nog kippenvel 
toen ik de beelden van Eddy 
Merckx opnieuw zag, zijn eerste 
overwinning in de Giro.”
“In 2006 heb ik nog zo’n moment 
meegemaakt. Ik was voor een 
congres in Zuid-Afrika en nadien 
kwamen mijn vrouw en dochter na. 
Ik had een dag op overschot en 
ben naar het dolfinarium van 
Durban gegaan. Al die zwarte 
kinderen in schooluniform zaten 
daar op de tribunes. Met zoveel 
enthousiasme te roepen. Tien jaar 
geleden hadden ze daar niet 
gezeten, besefte ik op dat mo-
ment. Móchten ze er niet zitten. 
Dat was de realiteit. Toen voelde ik 
me zo klein als blanke...”

Wat is uw droombestemming?
“We proberen elk jaar iets anders 
te doen. Maar Amerika wil ik nog 
graag eens terugzien. New York.”

Wat is uw favoriete restaurant?
“De Marokkaan in de Muntstraat in 
Leuven. Heerlijk.”

Wanneer bent u het ongeluk-
kigst geweest in het leven?

“Moeilijke vraag. Buiten het 
overlijden van mijn moeder, denk 
ik dat ik een gelukskind ben 
geweest. Of neen, wacht: tijdens 
mijn kleutertijd. Ik heb enorm veel 
slaag gekregen van de nonnen op 
school. Als kind begrijp je niet wat 
er gebeurt. Maar dat was een heel 
pijnlijke tijd. Ik heb pas achteraf, 
toen ik naar school ging in Brussel, 
beseft dat het ook anders kon. 
Maar het is pas helemaal tot me 
doorgedrongen na het rapport van 
Peter Adriaenssens en de kerk.”

Hoeveel uur slaap heeft u per 
nacht nodig?

“Toch wel acht uur, al is het soms 
zeven.” 

Wie is uw rolmodel?
“Als academicus: socioloog Luc 
Huyse. We hebben een vergelijkba-
re sociale afkomst, zeker geen 
upperclass. En er is de aandacht 
voor sociale ongelijkheid. Daar ben 
ik altijd gevoelig voor gebleven. Op 
politiek vlak zijn er Louis Tobback 
en Jean-Luc Dehaene. Twee 
mannen die elkaar ook, niet geheel 
toevallig, gevonden hebben. Als 
student tweede kandidatuur 
politieke en sociale wetenschap-
pen heeft Tobback mij nog 
ontvangen in de Kamer. Hij was 
destijds nationaal fractievoorzitter. 
Toen voelde ik al aan: dat wordt 
‘ne grote. Mannen die visie 
hadden, maar toch het nodige 
realisme en pragmatisme om 
dingen te realiseren. Ze wisten 
waar ze op lange termijn wilden 
landen en gingen ervoor. Dat zie je 
nu niet altijd meer.”

WIE IS
Johan Ackaert
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