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‘H
et was serieus schrikken,
toen ik die ontslagbrief in
mijn bus vond”, zegt ze,
nippend van een
Oxfamdrankje. Plaats van

afspraak is een bar in het Brusselse, twee
weken nadat 250 actievoerders de ggo-veld-
proef van de UGent en het Vlaams Instituut
voor Biotechnologie bestormden. Een vijf-
de van de plantjes overleefde de actie niet.
“Ik had geen rekening gehouden met de
mogelijkheid dat ze me op staande voet
zouden ontslaan. Niet dat ik verwacht had
dat de KU Leuven de actie op gejuich zou
onthalen, maar dit is wel een heel zware
maatregel.” 

En toch: een martelares voelt ze zich niet.
Kon ze de klok terugdraaien, dan zou ze net
zo goed naar Wetteren zijn getrokken, geeft
ze aan. De toon vastberaden, de ogen vol
vuur. “Als de verontwaardiging zo diep zit,
kan je niet langs de zijlijn blijven staan.”

Rector Mark Waer heeft het over een
vertrouwensbreuk. Onderzoekers die
het werk van collega’s gaan vernielen
schenden volgens hem fundamentele

universitaire waarden.
Van Dyck: “Eerst en vooral: de actie in

Wetteren was niet tegen de onderzoekers
gericht, maar tegen een veldproef die de
belangen van de biotechindustrie moest
dienen. De KU Leuven schermt met het
argument ‘vrijheid van onderzoek’, maar in
mijn ogen is hier geen sprake van funda-
menteel wetenschappelijk onderzoek. Het
doel van de veldproef in Wetteren is
nagaan welk rendement ze uit die ggo-
aardappelen halen. De missie van het VIB
(het Vlaams Instituut voor Biotechnologie,
KVDP) luidt niet voor niets: het verzilveren
van onderzoek. Een van de 27 soorten die ze
daar hebben geplant zijn van het chemie-
concern BASF. Van bij het begin van de proef
was het duidelijk dat het om een stap in een
commercialiseringsproces ging. Een pro-
motiecampagne. Om de weerstand van het
publiek tegen ggo’s weg te nemen.
Plaagresistentie was niet bepaald de core
business van de UGent voor BASF in het
plaatje kwam. 

“De vraag die je je moet stellen is: in wiens
belang wordt het onderzoek uitgevoerd?
Een wetenschapper verbonden aan een

publieke instelling hoort kennis te produ-
ceren in het belang van de maatschappij. In
dit geval zijn er duidelijke aanwijzingen
dat er kennis wordt geproduceerd in het
belang van private winsten. Als onderzoe-
ker is het juist mijn taak dergelijke kriti-
sche vragen te stellen.”

Bent u niet iets verder gegaan dan ‘de
vraag stellen’?

“Het gaat hier niet om gecontroleerde tes-
ten in een labo, maar over een proef in open
veld. We fungeren dus allemaal als proefko-
nijn. En dat terwijl men nog onvoldoende
weet heeft van de gevaren. De ggo-aardap-
pelen bevatten antibioticumresistentiege-
nen. Willen de mensen achter de veldproef
echt het risico lopen dat de resistentie
tegen antibiotica verergert? Het voorzorg-
sprincipe is niet gerespecteerd. Het VIB zegt

wel: ‘het gaat om een vergunde proef’, maar
wat ze er niet bij vertellen is dat het om een
voorwaardelijke vergunning gaat. En dat
verschillende experts binnen de
Bioveiligheidsraad geen toestemming wil-
den geven omdat de risico’s niet voldoende
bekend zijn.

“Daarnaast werken de ggo’s de monocul-
tuur én het monopolie van de multinatio-
nals verder in de hand. Het gaat hier niet
alleen om ons milieu, maar ook over een
sociaal onrechtvaardig landbouwmodel.
Gentechnologie zorgt voor verdere ontei-
gening van kleine boeren, de multinatio-
nals met hun patenten voor de privatise-
ring van leven en landbouw. Als weten-
schapper of onderzoeker word je gedreven
door nieuwsgierigheid en beschik je over
de middelen om informatie te vergaren.
Wanneer je dan ontdekt dat er iets wezen-

lijks fout aan de gang is, wringt het om zelf
niets te ondernemen. Elk individu moet
maar voor zichzelf uitmaken of dat belang-
rijk genoeg is om actief mee te protesteren.
Ik vind alvast van wel. ”

Maar u beschadigt toch andermans
wetenschappelijke werk?

“Je moet het actiemodel steeds afwegen
tegen de problematiek die je wilt aankla-
gen. Wie of wat brengt de grootste schade
toe? De activisten? Of de ggo’s? Concreet
zijn er in Wetteren wat hekken vervormd
en aardappelen uitgetrokken. Dat weegt
volgens mij niet op tegen de schade die
deze veldproef toebrengt aan mens en
milieu. Het gaat hier over een verdere ver-
nietiging van ons ecologisch systeem.”

Wat als een collega uw onderzoeks-
werk zou komen vernielen?

“Ik zou me ook afvragen: waarom doet
men het? Wat klaagt men hiermee aan?
Nogmaals: er is een proef verstoord, geen
wetenschappelijk onderzoek vernietigd. Er
is geen labo stukgeslagen of een harde schijf
gewist, hé. Deze geweldloze actie van bur-
gerlijke ongehoorzaamheid diende om het
ggo-conflict zichtbaar te maken voor het
grote publiek. De activisten hadden even-
goed ’s nachts het veld kunnen besluipen en
stiekem de planten kunnen rooien, maar ze
wilden net open kaart spelen. Om
het debat open te breken. Als men
daar enkel met wat spandoeken
had gestaan, had er daags nadien
niemand meer over gesproken.

Onderzoekster BARBARA VAN DYCK spreekt voor het eerst sinds haar ontslag aan de KU Leuven

‘Ik ben geen
ecofundamentaliste’
‘Zonder de aardappelveldslag was het debat over genetisch gemanipuleerd voedsel nooit opengebroken.
Geen sociale vooruitgang zonder dissidente stemmen die zich durven te verzetten tegen de gevestigde orde.
Kijk naar Rosa Parks.’ Onderzoekster Barbara Van Dyck (32) werd vorige week op staande voet ontslagen door
de KU Leuven omdat ze aanwezig was bij de actie tegen het ggo-aardappelveld in Wetteren. DOOR KIM VAN DE PERRE

> Studeerde in 2002 af als bio-ingenieur
aan de Universiteit van Gent. 

> Behaalde het jaar nadien een masterdi-
ploma management aan de universiteit
van Rotterdam.

> Trok daarna naar de University of
Newcastle in het Verenigd Koninkrijk
voor een postgraduaat in Europese
Ruimtelijke Planning en Ontwikkeling.

> Werkte sinds februari 2010 als post-
docresearcher aan de KU Leuven, waar
ze onderzoek deed naar sociale veran-
deringen en sociale economie. 

Barbara Van Dyck, 
onderzoekster, 32 jaarF
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Als we daar enkel met wat spandoeken hadden
gestaan, had er nadien niemand meer over
gesproken. Nu worden er overal vragen gesteld


