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Met haar steunbetuiging aan de veroordeelde onderzoekster Barbara Van Dyck heeft 
Anne Teresa De Keersmaecker het ‘patattendebat' heropend. KU Leuven-rector Mark 
Waer verdedigde in deze krant het ontslag van de activiste na haar actie in Wetteren, 
en krijgt daarop de wind van voren van Anton Froeymans , Laszlo Kosolosky en, uit 
eigen huis, Mathijs van de Sande . 
Mark Waer verdedigde het ontslag van Barbara Van Dyck aan de universiteit als 
volgt: Van Dyck heeft een opinie verkondigd waarin zij de ‘aardappelactie' in 
Wetteren heeft verdedigd, en heeft geweigerd daar afstand van te nemen. Op die 
manier zou zij, vond Waer, pleiten voor de beperking van de wetenschappelijke 
vrijheid van onderzoek. Zoiets is niet verenigbaar met een positie als wetenschapper, 
vandaar haar ontslag, besloot de rector. Er zijn twee grote problemen met Waers 
standpunt. 

Ten eerste gaat hij ervan uit dat ‘wetenschap alleen kan floreren in een vrije en 
onafhankelijke omgeving'. Alleen in zo'n ruimte zou de wetenschapper de tijd krijgen 
om ‘te toetsen, te experimenteren en de grenzen van het onbekende af te tasten'. 
Iedereen die in Vlaanderen aan een universiteit verbonden is, weet dat dat een 
illusie is. Onderzoekers zijn meer en meer afhankelijk van externe factoren, onder 
andere privébedrijven, maar ook bijvoorbeeld van de publicatiecriteria van de 
universiteiten en de Vlaamse overheid. Onderzoekers kunnen dus niet zomaar 
bestuderen wat ze willen, maar zijn heel vaak gedwongen om op een strategische 
manier hun onderwerpen te kiezen. Dat kan zowel in functie van de universiteit zelf 
zijn (doordat er veel A1-publicaties gescoord kunnen worden) als in functie van een 
bedrijf (doordat er een patent, en dus geld, uit gepuurd kan worden). Op zich is dat 
geen enkel probleem. Dat wordt het wel als die afhankelijkheid van de 
wetenschap(per) ontkend wordt. En laat dat nu net het sprookje zijn dat Waer tracht 
te schetsen, en waar iemand als Van Dyck volgens hem geen plaats in heeft. 

De nodige kritische noot 

Ten tweede vindt Waer ook dat academici wel vrij zijn om te onderzoeken wat ze 
willen, maar niet om te doen wat ze willen. Integendeel, academici mogen volgens 
hem zelfs minder dan andere burgers aan activisme doen, net omdat ze 
wetenschappers zijn. Het is zeer de vraag of zoiets wel een goede situatie is. Willen 
we wel een universiteit waar onderzoekers hun maatschappelijk engagement 
achterlaten bij de toegangspoort? Net als zovelen vinden we dat het net de taak is 
van de universiteit om voor maatschappelijke kritiek te zorgen. Academische 
onderzoekers zijn immers vanuit hun expertise vaak beter geplaatst dan leken om 
die kritische noot te verzorgen. Het feit dat Barbara Van Dyck als bio-ingenieur aan 
de KU Leuven werkte, betekent, enerzijds, dat ze de verknoping tussen industrie en 
universiteit van binnenuit kent en, anderzijds, dat ze weet waarover ze spreekt als ze 
het over de risico's van ggo's heeft. Als academici niet meer aan activisme mogen 
doen, of er geen mening meer over mogen hebben (?) gaat er heel wat waardevol 
kritisch potentieel verloren. 
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Wie? Wetenschapsfilosofen (UGent). 

Wat? Zeggen dat wetenschap altijd vrij moet zijn, is een illusie in stand houden. 

 
 
	  


