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‘Hij heeft mijn onderbroeken niet geteld, zoals men bij 
Siegfried Bracke wel heeft gedaan in Gent.’
Kandidaatburgemeester KRIS PEETERS  (CD&V) gaf een interview vanuit zijn kraaknette appartement in
Antwerpen. Dat hij daar woont, heeft ook de controlerende wijkagent vastgesteld (in ‘Het Laatste Nieuws’). 

dure of niet’. De nodige competenties
en het gewenste profiel, waarbij poli
tieke neutraliteit als heel belangrijk
wordt  beschouwd,  stonden  netjes
opgelijst in de publieke vacature. Het
is aan de rekruteerder om te bepalen
of  de  kandidaten  daaraan  voldoen.
Dat  gebeurt  in  een  verkennend  ge
sprek  en  een  externe  potentieel
inschatting. Dat proces is op dit mo
ment aan de gang en de  resultaten
ervan worden pas aan het einde van
de  rit,  half  september,  meegedeeld.

Het  staat  dus  helemaal  nog  niet
vast dat de  twee mensen van Open
VLD, met name Kamerlid Carina Van
Cauter en UGentvoorzitter Sas van
Rouveroij,  de  nodige  competenties
in huis hebben. Maar voor Open VLD
staat het wel vast.

Zelf zijn Van Cauter en van Rouve
roij  nog  niet  openlijk  uitgekomen
voor  hun  kandidatuur.  Naar  het
schijnt helpt dat. Het is wellicht geen
algemene volkswijsheid, maar in ho
gere  kringen  wordt  al  eens  gezegd
dat  wie  openlijk  een  publiek  man
daat ambieert, meestal naast de job
grijpt. 

Spinnen 
Die discretie wil niet zeggen dat

hun  kandidatuur  geen  duwtjes
krijgt. Politieke partijen krijgen een
forum  in  de  media.  Dat  is  logisch,
omdat zij ook deels het nieuws ma
ken. Maar het  laat hen ook  toe om
een lans te breken voor hun favoriete
kandidaten op het ogenblik dat hen
het beste lijkt. Spinnen heet dat. We
lazen dat Elke Sleurs geen kandidaat
is, maar tegelijk wordt vermeld dat

van Sas van Rouveroij en Carina Van
Cauter  ‘vaststaat  dat  ze  de  nodige
competenties in huis hebben’. Als la
ter zal blijken dat één van hen de job
krijgt, dan is dat omdat ze zo compe
tent zijn en allicht niet omdat ze zo
goed scoren op het vlak van politieke
neutraliteit.

Het  gaat  slechts  om  een  kort
hoofdstukje in een artikel dat eigen
lijk ergens anders over gaat. Ik zou er
nooit bij stil hebben gestaan. Behalve
nu. Want nu zit ik zelf midden in het
proces. Tussen alle gegadigden – po
litici,  diplomaten,  topfiguren  uit
overheidsinstellingen  –  zit  er  nog
een  vreemde  eend  in  de  bijt.  Een
componist, ikzelf, is nog steeds in de
running voor het gouverneurschap.
Zonder politiek netwerk,  laat  staan
dat ik vind dat ik aanspraak mag ma
ken op een troostprijs of een mooie
fin de carrière. Maar het ontbreken
van  dat  netwerk  betekent  ook  dat
geen enkele spindoctor het voor mij
zal opnemen in deze of volgende fa
ses. Dit moet ik alleen doen. Te be
ginnen met dit artikel. De procedure
is weliswaar nog aan de gang, en ik
maak er nog steeds deel van uit, maar
hoe dan ook staat vast dat ik de nodi
ge competenties in huis heb. 

Wie openlijk een publiek 
mandaat ambieert, grijpt 
meestal naast de job 

Geen enkele spindoctor neemt    het voor mij op

schappelijke artikels kan zelfs apart gebud
getteerd worden in projectvoorstellen.

Het spreekt voor zich dat vooral dat laat
ste – gouden – model een opportuniteit be
tekent voor tijdschriften à la Algemeen We
reldtijdschrift.  Dit  systeem  leent  zich  tot
het  opzetten  van  wetenschappelijke  tijd
schriften die het niet zo nauw nemen met
kwaliteitscontroles  en  vooral  geïnteres
seerd zijn in het geld dat auteurs willen of
kunnen betalen om gepubliceerd te worden
in het gouden open access model. Voor de
duidelijkheid (en dit is ook het verwarren
de):  zowel  gereputeerde  tijdschriften  als
dergelijke rooftijdschriften gebruiken het
zelfde systeem, waarbij het bij beide draait
om  geld,  maar  de  kwaliteitscontrole  bij
rooftijdschriften is veel lager waardoor het
er op neerkomt dat je betaalt om gepubli
ceerd te worden. 

Een laatste reden waarom de roep van de
rooftijdschriften  zo  aanlokkelijk  klinkt,
heeft te maken met de verhoogde druk op
academici om te publiceren en met de kor
tetermijnvisie waarmee academici worden
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“Heel  jammer!’ Dat was de afgelopen
dagen een herhaalde reactie uit de onder
zoeks en landbouwwereld, op het arrest
van  het  Europees  Hof  van  Justitie  over
crispr of ‘gene editing’. Plantenrassen ont
wikkeld  met  een  crisprgewijzigde  voor
ouder en alle ermee geproduceerde voe
ding en voeder vallen voortaan onder de
bestaande  loodzware  en  peperdure  EU
procedure voor ggoregistratie. 

Wij  zijn  als  ILVO,  het  Vlaamse  Insti
tuut  voor  Landbouw,  Visserij  en  Voe
dingsonderzoek,  sterk  betrokken.  ILVO
veredelt immers een aantal landbouwge
wassen.  Ziekteresistentie,  droogteresis
tentie,  klimaatrobuustheid,  nietallerge
niciteit,  verteerbaarheid,  smaak,  op
brengst,  groeikracht,  nutriëntengebruik
…  zijn  allemaal  kenmerken  die  we  met
kennis van de genetica van het gewas en
met een arsenaal aan veredelingstechnie
ken  doelgericht  proberen  in  te  bouwen.
Veredelen  (bepaalde  kenmerken  in  vol
gende generaties verbeteren) is altijd mik
ken op precieze, gewenste veranderingen
in het DNA, en tegelijk de vele reeds aan
wezige  goede  eigenschappen  van  de  ou
derlijnen behouden. De hand van de ver
edelaar  is  overigens  lang  niet  de  enige
bron  van  wijzigingen.  DNA  is  niet  sta
tisch.  In  elk  levend  wezen  gebeuren  er
voortdurend ‘mutaties’. 

Wat  gebeurt  er  nu  crispr  het  ggo
statuut  heeft?

1.  Niet  dat  alle  veredeling  stilvalt  of
onmogelijk  wordt.  ‘Gene  editing’  is  één
tool  in  onze  gereedschapskist.  Voor  de
meeste doelstellingen zijn er alternatieve
wegen. Alleen zijn die minder precies en
trefzeker en vergen ze meer tijd. Het is zo
als  je weg vinden met een  landkaart.  Je
geraakt er ook, maar een GPS is makkelij
ker en wellicht sneller.

2. Niet dat de biologische basis of het
doel  van  onze  veredelingsprogramma’s
verandert. Wij blijven putten uit interes
sante kenmerken van recente en oude ras
sen, en in veel gevallen ook van ouderlij
nen die  in de natuur  voorkomen en die
zichzelf (hun DNA) hebben aangepast aan
specifieke  omgevingscondities.  We  blij
ven onze voelsprieten in de maatschappij
steken om alle opdoemende uitdagingen
te vertalen in toekomstige nuttige eigen
schappen. Zo begonnen we jaren geleden
al met droogteresistentieveredeling. 

3. Niet dat we nu meer in een of ander
‘kamp’ belanden. Eerlijk  gezegd, de  ver
meende tweespalt die in debatten wordt
geponeerd, tussen biotechnologische aan
hangers en zogenaamd ‘klassieke’ verede
laars bestaat in de praktijk niet. Dat die
laatsten enkel intuïtieve hocus pocus van
‘vaderlijn  +  moederlijn  =  met  het  blote
oog geselecteerde sterke nakomeling’ zou
den spelen is een fabel. De professionele
veredelaar gebruikt waar hij kan molecu
laire analyses en complexe labtechnieken
om cellen te verenigen of plantenDNA te
verdubbelen.

Geen  zorgen  dus?  Toch  wel! 
1.  Onmogelijke  controle  op  markt

toegang.  Wat  gebeurt  aan  de  Europese
grenzen? Iemand importeert bijvoorbeeld
een partij soja zonder te vertellen dat er
crispr is gebruikt. Steekproefsgewijs laat

Crispr is echt geen 
hocus pocus
Het is jammer om crispr in de planten
veredeling zo onbetaalbaar streng te 
reglementeren, vinden ONDER
ZOEKERS VAN ILVO. 

Europa dan controleren of de ggowet net
jes wordt gevolgd. Er gaat een staal naar
een gecertificeerd lab. Voor de Belgische
overheid voert ILVO als ‘Nationaal Refe
rentielab  voor  ggodetectie’  (samen  met
een  Waals  en  een  federaal  instituut)  de
nodige  analyses  uit.  Blijkt  het  een  niet
ggo, dan hoeft er geen extra etikettering.
Geautoriseerde ggo’s mogen de grens over
met de juiste formuleringen op het etiket.
Mocht het om een ggoproduct gaan dat
niet  op  de  EUlijst  ‘geautoriseerde  ggo’
staat, dan mag de lading Europa niet bin
nen. In ggo’s van vóór de crisprgeneratie
weten we precies naar welke merkers in
het  genoom  we  moeten  zoeken.  Crispr
ggo’s zijn echter niet te onderscheiden. De
mutaties in het DNA zien er hetzelfde uit,
of ze via crispr, via een mutagenese tech
niek die niet onder ggostatuut valt, of via
natuurlijke evolutie hebben plaatsgevon
den. Er is geen ‘litteken’ eigen aan crispr.
De  (voorlopige?)  nietopspoorbaarheid
van crispr lijkt ons een groot probleem. De
wetgever die de handhaving van zijn ggo
regels wenst, zal dit moeten bekijken. 

2. Product of proces? In andere con
tinenten beoordelen ze de al dan niet vei
ligheid  van  nieuwe  plantenrassen  door
het  eindproduct  te  testen.  De  Europese
ggowetgever  koos  er  indertijd  voor  om
plantenveiligheid  proces  en  productge

richt  te  benaderen.  Welke  maaktechnie
ken  beschouwen  we  als  veilig  zonder
meer? En welke technieken moeten hun
veiligheid keer op keer opnieuw bewijzen?
Wetenschappelijk  zijn  er  meer  en  meer
kanttekeningen te plaatsen bij dat onder
scheid en bij de definities. Een meer pro
ductgerichte veiligheidsbenadering is vol
gens ILVO een te overwegen piste. 

3.  Oogkleppen. Zou het kunnen dat
de Europeanen er, vanuit de betaalbaar
heid en vooral de overvloed aan beschik
baar  voedsel  de  jongste  vijftig  jaar,  van
uitgaan dat er altijd genoeg zal zijn? En
dat het dus niet zo erg is om de voedsel
producenten en de veredelaars een nutti
ge  techniek  te  ontzeggen?  Zonder  aan
bangmakerij te willen doen denken we als
ILVO dat we alle beschikbare tools in de
veredeling zullen nodig hebben om te blij
ven  realiseren  wat  de  maatschappij
vraagt: tegelijk méér voedsel produceren,
voor  wereldwijd  méér  mensen,  die  zich
méér plantaardig zullen voeden en méér
diverse voedings en gezondheidsbehoef
ten zullen hebben, op minder ruimte aan
landbouwareaal, met minder externe in
put (mest, pesticiden…) en in een extre
mer klimaat. 

Veredelen is altijd 
mikken op precieze, 
gewenste veranderingen 
in het DNA
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geëvalueerd. In het Engels zegt men:  ‘pu
blish or perish’ – publiceer of verdwijn. Dat
is deels terecht natuurlijk: publiceren is be
langrijk en een bijdrage leveren aan het in
tellectuele debat ook. Maar in tijden waar
bij alles gekwantificeerd wordt en het aan
tal – eerder dan de kwaliteit – van de publi
caties belangrijker wordt,  is de verleiding
natuurlijk groot om te publiceren  in  tijd
schriften die het niet zo nauw nemen, waar
door je je CV eenvoudig kan aandikken met
publicaties via een shortcut. 

Het nieuws van wetenschappers die  in
dergelijke  dubieuze  tijdschriften  publice
ren verbaast niet, het is een symptoom van
een dieperliggend probleem op het vlak van
de productie, verspreiding en commerciali
sering van wetenschappelijke kennis.


