
Oorlogstaal
“Wij zijnbezigmet terrein tever-

liezen tegeneenvijanddiegeen
genadekent”, zo sprakVicVanAelst
(N-VA)afgelopenwoensdag tijdens
eenvoordracht inDePinte.
Oorlogstaalpur sang.
VanAelst ismetdezeuitspraak

nietaanzijnproefstuk toe.Begin
april lanceerdehijhetvoorstelom
deFranse lessen inhetVlaamse
onderwijs af te schaffen.Niet zoveel
later liethij zichontvallendat “de
Vlamingenmoetenophoudenmet
dezweeptewevendiehenal 180
jaar slaat”. Voortsbetreurdehijhet
datookFranstaligeallochtoneneen
leningkunnenbekomenvooreen
woning indeVlaamserandwaar-
doorhet ‘natuurlijke’milieuvande
oorspronkelijke inwonerswordt
verstoord.
Hetzijnbizarreen irrationeleuit-

spraken ineenstijl diedoetdenken
aandievanhetVlaamsBlok/Belang.
DatVicVanAelstmetzijnopruien-
deenhaatzaaiende taalnietwordt
teruggefloten, zelfswordtgelegiti-
meerd,doorzijneigenpartij en top-
onderhandelaarBartDeWever is
het zoveelstebewijsdatdezepartij
geeneerbaarcompromis, geenslui-
tendberekendproject engeenver-
regaandestaatshervormingwil.
Hetuiteindelijkdoel vandeN-VA

isdesplitsingvanons land.Het
wordthoogtijddatdeogenvande
burgersopengaanendatzebesef-
fendatdestrategievandeN-VA
vooreenonafhankelijkVlaanderen
onsrechtnaarhet isolementdrijft
met jarenlangenefastegevolgen
vandien.Demogelijkeonafhanke-
lijkheidvanVlaanderenzalonver-
mijdelijk leidentoteengrotere
afhankelijkheidvanons landten
aanzienvanhetbuitenland.

Eéndingkan ikVanAelst alvast
niet verwijten: zijnduidelijkheid.
Uitsprakenzoalsdeze leggende
strategievandeN-VAbloot. Een
strategievanhaatenverrotting.

MathiasDeClercq is federaal
parlementslid voorOpenVld

Hoe architectuur
Brussel kan redden
“Brussel isgeenstad”, zegtVlaams

bouwmeesterenBrusselaarPeter
Swinnen inzijnopiniebijdrage (DM
20/6). Ikkanhemalleenmaargelijk
geven.Brussel is eenoptelsomvan
negentienbestuurlijkeeilanden
met teweiniguitstraling, teweinig
ambitie.Omliggendestedenheb-
benwelgedurfdekeuzesgemaakt,
ookophetvlakvanruimtelijke
ordening.Anderehebbenzelfs
begrependatarchitectuurhunstad
eennooit eerdergezienedynamiek

kongeven.
WillenweBrusselweer ineerste

divisie latenmeespelen,dandrin-
genkeuzeszichop.Geef deopenba-
re ruimte terugaandemensen,
maakmeer stratenenpleinenauto-
vrij, herstelhet stedelijkweefsel in
achtergesteldebuurten,koesterde
middenklasseen investeer in
gedurfde,duurzamearchitectuur.
Envooral, overstijgdenavelstaard-
erij vandenegentiengemeenten.
DegroteuitdagingvanBrussel

bestaaterdus inde (te) vele
bestuursniveaus teoverstijgenen
toteeneenduidigevisie tekomen
bijdeverderevormgevingvanonze
stad. Inderdaadnietalleenophet
vlakvanveiligheid.Maarminstens
evenzeer inzakeruimtelijkeorde-
ning, architectuurenmobiliteit.

BiancaDebaets, Brussels parle-
mentslid en gemeenteraadslid Elsene

(CD&V)
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TimothyGartonAsh over de economische,militaire en
politieke opmars vande volksrepubliek. In ‘TheGuardian’

AlsdeklimvanChinastraksniet spoortmeteengewapendconflict
meteenvanzijnkleinerebuurlanden,magdateenverrassingheten

Vandaagben ikniet inpolitieke stem-
ming.Dekalender vaneersteklasse is
bekend: opdeopeningsspeeldagkomt
AnderlechtnaarOHL.Na61 jaarheeft
Leuvenweer eenclub ineersteklasse. Er
gaat eenverhaaldat, nadatOHLop
Antwerpkampioenwasgespeeld, Eddy
Wauters tegenmij gezegdzouhebben:
“Enwatdenkt Leuven ineersteklasse te
gaandoen?”Waarop ik: “Tegenden
Beerschot spelen, tiens.”Datdezeanekdo-
tenietwaar is, ishet enigewatmespijt.
Dat ‘Leuven’ terug is in eerste klasse, is

grotendeels de verdienste vandemensen
vanOud-Heverlee. OHL is officieel een
fusieploeg. Inwerkelijkheid stondeneen
jaar of tiengeleden zowel Stade als
Daring Leuvenophetpuntdeboeken
neer te leggen, terwijl de ZwarteDuivels
uitOud-Heverlee aandekop speelden in
derdeklasse.Hunbestuur zag echter in
datOud-Heverlee te kleinwas voor top-
voetbal. Inplaats van te lachenmet ‘die
dikkenekkenvan ’t staddie sukkelen ter-
wijlwij het goeddoen’, zijn zeons komen
opzoekenvoor samenwerking.Hadden
zedatniet gedaan, danwarende
Leuvenseploegen failliet en speeldende
ZwarteDuivels nuweer in vierde klasse of
eerste provinciale.
Het Leuvense stadsbestuurhad toenal

het jeugdvoetbalcomplexBruineveld
gebouwd,destijdsdemooiste infrastruc-
tuur voor jeugdelftallen inhet land.
Daarmeevergelekenzijnde
Anderlechtveldjes inNeerpede flut.Wij
wildenBruineveldook latengebruiken
voor trainingenvandenationaleploeg.
Eenkerel vandebondkwamkijken: “Hier
zoudeprovinciale selectiemisschienkun-
nenspelen.” Ikheb latenwetendatwij
niet geïnteresseerdzijn inprovinciale
selecties.Natuurlijkmaakte Leuvengeen
kans,wanthetmoest Tubize zijn:mijn-
heerCourtois eistedat zo.Deheren
Courtois enD’Hooghezijndanook twee
persoonlijkheden,diehetBelgischevoet-
bal fundamenteelhebbenhervormden
diedewereldonsbenijdt.
Wij investeren in infrastructuur: dat is

onze lijn als stadsbestuur.Wehebben
OHLeenrenteloze leningvan2,5miljoen
euro toegekendomhet stadion teherbou-
wen.Datgeldmakenwevrij naargelang
zij facturenbinnenbrengen.OHLkandat
dusnietbestedenaan transfers. Zekopen
spelers zoveel als zewillen, envoor zoveel
geldals zehebben. Vanhenzelf enhun
sponsors,maarniet vande stad.Geencent
belastinggeldvoor spelersaankopen
tegensteedsgekkereprijzen!
Voetbalclubs zijn spektakelbedrijven.

Als ik 50eurobetaal voorCirqueDuSoleil,
ben ik zekerdat ikook spektakel krijg. Bij
Anderlecht isdatniet zo. Tijdensdeplay-
offs ben ik samenmetmijnkleinzoon

naarAnderlecht-Gentgeweest. Pfff.We
zagendoelpunten, alsookLukaku,datwas
hetpositieve. Alsdie Lukaku trouwens
nietmaaktdathijweg is, zalhij inde
Belgische competitie verkommeren.Hij
wasgewoon te sterkvoordeverdedigers
vanGantoise.Datmoethij indePremier
Leaguemaar eensproberenmetkerels als
JohnTerry.Die isbijnaevengroot en
breedals Lukaku,nogkrachtiger, eneen
stukbalvaster.
Je kunt ethischebedenkingenhebben

dat eenRooney 165.000euro verdient,
perwéék.Maar zijn club is eenbeursge-
noteerdbedrijf. VanRooneyworden truit-
jes verkocht vanBerlijn tot Singapore. Die
gast heeft een commerciëlewaarde.De
‘vedetten’ vanhet Belgische voetbal heb-
bendatniet.Wij betalen veel te veel voor
kerelswiens truitje je aanniemandver-
kocht krijgt. Onzehoogste klasse speelt
intussenmethet afval vandehelewereld.

ToenStadeLeuven in 1949 ineersteklas-
se speelde,wasdeeerstematch tegen
Malinois. Vanonzeelf warener acht van
Leuvenendrieuit Limburg, en tweevan
henzatenhieropkot als student.De sup-
porters stonden totbovenoponzehou-
ten tribune, zehingenzelfs indebomen.
Hetwarener 15.000,meerdannu.Onder
hen: twee flikken.Diediendenalleenom
dearbiternaarhet station tebegeleiden
indienhij belaagdzouwordendoorwoe-
dende supporters.
Voetbalwas volks enpopulair, omdat

het zinhadomsupporter te zijn.Weken-
dende spelers.Deenewasbeenhouwer,
deanderpolitieagent, enextérieur Jock
Sergeantwerkte inde tuinbouwveiling.
Supporters voeldenzichverbondenmet
hunclub.Nukrijg jedevervreemding, in
demarxistische zinvanhetwoord.
“Wezijneenklein land,wekunnenniet

anders”, hoor ikdan. Tiens.Warendrie
vandevierdeelnemers aandehalve finale
vandeEuroLeagueniet Portugeseploe-
gen?Gingde finaleniet tussenPortoen
Braga? Is Portugalniet kleinerdanBelgië?
En steldendie teamsniet véél Portugezen
op?Hoeveel Belgenzie jebij onze topploe-
gen?
Ik vraaggeen ‘terugnaar vroeger’. Ikheb

maaréénvraagvoorhetprofvoetbal:
wordeensprofessioneel.

OpnieuwAnderlecht tegen Leuven

Wijbetalenveel
teveelvoor
voetballerswiens
truitje jeaan
niemandverkocht
krijgt

D
e beruchte teWetteren
gestreden aardappelveldslag
heeft, watmen er ook van
moge vinden, wel in die zin
zijn doel bereikt dat zich een

redelijk goede discussie in demedia
heeft ontwikkeld omtrent wetenschap,
industrie enmaatschappij. Zo wist deze
krant temelden dat 15 procent van het
wetenschappelijk onderzoek vanuit de
industrie en verwante sectoren wordt
gefinancierd. Is dat erg of is het juist te
weinig? Een bedreiging of een redding?
Het kan geen kwaad ommet een bijna

triviale opmerking te starten: het zou
vreemd zijn als er geen relaties waren
tussen het wetenschappelijk bedrijf en
demaatschappij. Stel dat het zo was,
dan kon je evengoed alle wetenschap-
pers naar een eiland verhuizen en ze
daar laten verhongeren, want dat is wat
er zou gebeuren. Waar de discussie over
gaat, is de aard van die relaties. Met wie
en onder welke voorwaardenwordt er
samengewerkt? Een tweede vaststelling
is bijna even triviaal: zelfs als we ons
beperken tot drie hoofdpartners –
wetenschap, industrie en overheid – dan
is hetmeteen duidelijk dat de belangen
van deze drie entiteiten niet dezelfde
zijn – de wetenschapper wil doodgraag
van alles en nogwat onderzoeken zon-
der door wie ook gehinderd te worden,
de industrie wil winstmaken (zoals
André Oosterlinck in deze krant duide-
lijk heeft gesteld) en de overheid wil een
beleid voeren zodat ze herverkozen kan
worden. En in heel wat gevallen zijn ze
strijdigmet elkaar.

Naïeve kijk

Hieruit volgt nog niet dat het bestaan
van dergelijke relaties negatief moet
zijn, maar wel dat je continu belangen-
conflictenmag verwachten. De kwestie
wordt dan omuit temakenwelke de
machtsrelaties zijn tussen de verschil-
lende partners om in te zien wiemeer
of minder impact heeft op de besluit-
vorming. De terechte bezorgdheid van
velen, die ik deelmet hen, is dat de
impact van de industrie zwaarder
weegt dan die van overheid enweten-
schappelijk bedrijf bij elkaar. Nog niet
zo lang geleden gaf op deze pagina’s
WimDistelmans het voorbeeld van de
farmaceutische industrie, die de ver-
spreiding van goedkope, generische
geneesmiddelen niet ziet zitten wegens
te lage winstmarges. Het helpt uiter-
aard ook niet dat vele wetenschappers
er een uitgesproken naïeve kijk op
nahouden als het gaat om de relatie
tussen hun onderzoek en demaat-
schappij. Dit is geen verwijt, maarmoet

sociologisch verklaard worden door te
kijken naar de wijze waarop weten-
schappers strikt binnen de eigen disci-
pline worden opgeleid en door hyper-
specialisatie behoorlijk van de wereld
vervreemd geraken. Tot het punt dat
wat in wezen toegepast onderzoek is
toch wordt gezien als fundamenteel
onderzoek.

Maar, zal men opmerken, de overheid
gaat toch ook niet vrijuit? Onderzoek
dat door de beleidsinstanties van dit
landwordt besteld, wordt toch even-
zeer beïnvloed. Denkmaar terug aan de
hele heisa omtrent criminologeMarion
Van Sanmet haar beruchte onderzoek
over allochtonen en criminaliteit. Het
antwoord is uiteraard ja want, zoals
reeds gezegd: belangen vanweten-
schap en overheid zullen ook vaak strij-
dig zijn, zeker als de overheid een door-
slagje wordt van de industrie door het
huldigen van het principe van de drie
K’s: (van) kennis (en) kunde (naar)
kassa, zoals ooit beleden door Patricia
Ceysens, toen zeminister was in de
Vlaamse regering voor Economie,
Ondernemen,Wetenschap, Innovatie
en Buitenlandse Handel. Is dat geen ver-
rassende combinatie? Of juist niet?

Gezond wantrouwig

Leidt dit alles niet tot doemdenken?
Vandaag 15 procent, morgen 30 procent
of meer? Ik panikeer nog niet, omdat
diezelfde overheid voorlopig nog altijd
probeert een deel van het fundamen-
teel onderzoek te vrijwaren, voorname-
lijk via het Fonds voor
Wetenschappelijk Onderzoek in
Vlaanderen (FWO-Vlaanderen).
Onderzoekers in humane en sociale
wetenschappen kunnen hier gelukkig
nog aan de bak komen,maar de toe-
stand kan snel veranderen. Het jaar-
boek van het FWO laat zien dat van 2010
naar 2011 de betoelagingmet anderhalf
miljoen euro is gedaald. Minister Lieten
heeft wel een inhaalbeweging ingezet,
maar het grootste gedeelte van dat
geld, grofweg 55 van de 65miljoen euro
bedoeld voor onderzoek, gaat niet naar
het FWO, en zelfs van de tien overblij-
vendemiljoenen gaat een gedeelte naar
niet-fundamenteel onderzoek. Dus,
neen, doemdenken nog niet. Maar
bezorgd ben ik wel, en dus zeer gezond
wantrouwig.
Coda voor de jongeren onder ons: de

titel van deze bijdrage verwijst naar een
elpee van Frank Zappa, die bedoeld was
als een (geslaagde) parodie op Sergeant
Pepper’s van The Beatles. De Fab Four,
die in een andere tijd- en ruimtedimen-
sie leken te vertoeven, waren voor
Zappa evengoed slimme, rijke onderne-
mers die demarktmechanismen fout-
loos wisten te bespelen.

Deterechte
bezorgdheidvan
velen isdatde
industrieeen
zwaardere impact
heeftdanoverheid
enwetenschappelijk
bedrijf samen

EEUWENOUD,
springlevend

De column - of liever: monoloog - van de Leuvense burgemeester,
minister van Staat en grand old man van het Vlaamse socialisme
verschijnt wekelijks op vrijdag. Louis Tobback
spreekt, Walter Pauli tekent op.

● Jean PaJean Paul Vanul Van
BendegeBendegem is als hoog-m is als hoog-
lerleraar logica en weteaar logica en weten-n-
scschapsfhapsfilosofilosofie ver-ie ver-
bonden aan de Vrijebonden aan de Vrije
UnUniviverersitsiteit Breit Brusselussel

● Er heerstEr heerst een pereen perma-ma-
nent spanningsvnent spanningsveldeld
tussen onderzoek,tussen onderzoek,
industindustrie en ovrie en overheid.erheid.
Jean PaJean Paul Vanul Van
BendegeBendegem is gm is geeneen
doemdenkdoemdenkerer, maar is, maar is
wwel op ziel op zijn hoede.jn hoede.

JEANPAULVANBENDEGEMciteert FrankZappa
&TheMothers of Invention

We’re only in it
for the money
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