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Hongerstaking is
geen instrument
voor regularisatie

Ik benbezorgd. In eengebouw
vandeVrijeUniversiteit Brussel
(VUB)weigeren23 sans-papiers
al lange tijd te eten. Een vanhen –
Jamal –heeft zijnmonddichtge-
naaid enwil nochvitamines,
noch zout, noch suiker tot zich
nemen.De groepwil regularisatie
afdwingen,maarde verantwoor-
delijke Staatssecretaris voorAsiel
enMigratie heeft overduidelijk
latenwetenhier niet aan toe te
kunnengeven. Eenuitzichtloze
situatie: voor Jamal, voor demen-
sen zonderpapieren,maar ook
voorde leiding vandeVUB.
Wij hebbendemensen zonder

papieren al bij aanvang vande
hongerstaking gevraagd te stop-
penmethunactie. Ik kanonmo-
gelijk goedkeurendat hongersta-

kingwordt gebruikt als druk-
kingsmiddel omeenverblijfsver-
gunning te verkrijgen.
Hongerstaking enhet dichtnaaien
vandemondzijn geen legitieme
middelen indepolitieke strijd om
regularisatie. Jamal is nogmaar
twintig.Wij houden zijn gezond-
heidstoestandnauwlettend inde
gaten,maarhij brengt zichzelf in
groot gevaar. Zijnweigeringmag
niet langmeerduren.
De jongeMarokkaan ismidden

in eenBelgischepolitieke discus-
sie over de asielproblematiek
terecht gekomen. Bleri Lleshi
(politicoloog aandeVUB) refe-
reerde in zijn opiniestuk
Hongerstaking is geen chantage
aanverschillendemaatschappe-
lijkemisstanden. Terecht dat hij
die aandekaak stelt.Maarwij
vindenhongerstaking geenmid-
del omeen ideologische strijd te
voeren.
DeVUBvangt al sinds 11

november vorig jaar demensen

zonderpapierenop.Net zoalswe
in 2008almeer danhonderd
mensenopvingen.Het zijn geen
asielzoekers zoals in sommige
media staat,want ze zijn of uitge-
procedeerd, of hebbengeenwet-
telijke verblijfsstatus.Wij boden
onderdak aanuit humanitaire
overwegingen,wantwekonden
het niet aanziendatmensenbij
vriestemperaturenbuiten slapen.
Wij gavenhunonderdak en
behoorlijk sanitair. Nu is demedi-
schebegeleiding, die al vanaf het
begin verstrektwerd, triest
genoeg ergbelangrijk geworden.
De afspraakmet demensen

zonderpapierenwasdat zij op 1
maart onze gebouwenzouden
verlaten.Vanaf datmoment
waren ernamelijkwerkzaamhe-
den indeze gebouwengepland,
omdatwedienodighebbenvoor
onzeuniversitairewerking.
Amper tweedagenvoorhet 1

maartwerd, vroegende sans-
papiers ons omverder onderdak.

Wekondenuiteindelijkmaar één
dingdoen endatwas ons oor-
spronkelijke ideedoorzetten:wij
boden eenonderkomenaanuit
humanitaire overwegingen.De
sans-papierswerdenverhuisd
naar eenongebruikt lokaal.
Die situatie is tot ophedenniet

gewijzigd endaar zijnweniet
gelukkigmee. Ikwil iedereen, van
welkepolitieke signatuurdan
ook, oproepen snel naar een
oplossing te zoeken. Het is niet
aandeVUBompolitiek te bedrij-
ven. Iedermensheeft fundamen-
teel recht op zijn eigen individuele
mening, ookwetenschappers die
aanonzeuniversiteit verbonden
zijn.Daar zijnwe juist trots op,
wanthet is een vande grootste
vrijhedendie er bestaan.Maar
eenhongerstaking is in onze
optiekniet hetmiddel omregula-
risatie af te dwingen.

Paul De Knop is rector van
de Vrije Universiteit Brussel
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Marc Hooghe
Dehaene, politicus van de vorige eeuw

We zijn in 2008 naïef geweest. We gingen er met zijn allen van uit dat
Dehaene de problemen bij Dexia wel weer eens zou oplossen

et eindrapport van de
Dexiacommissie heeft de afge-
lopen dagen bijzonder veel kri-
tiek gekregen, en voor een flink
stuk is dat terecht. Jemoet
inderdaad flink tussen de lij-

nen door lezen, en de uiteindelijke aanbeve-
lingen zijn vaak heel omzwachteld.Maar
voorwie de inspanning doet omwat verder
te graven in de tekst, is de conclusie tochwel
behoorlijk duidelijk. Het beleid dat tussen
2006 en 2008werd gevoerd door Pierre
Richard enAxelMiller was gewoon ver-
keerd, en leidde tot enorme risico’s die nu
grotendeels door de Belgische staat worden
gedragen. De Belgische aandeelhouders heb-
ben echter niets gedaan omdat te beletten,
ondanks het feit dat ze een groot strategisch
belang hadden in Dexia. Het rapport zegt
zondermeer dat Arco (de holding van het
ACW) en deGemeentelijke Holding zich
enkel hebben laten leiden door korte ter-
mijnwinstbejag, en geen oog hebben gehad
voor hun verantwoordelijkheid als grootaan-
deelhouders. Ofwel waren ze niet bekwaam
omeen dergelijk gigantisch bedrijf te leiden,
ofwel hebben ze zich inderdaad latenmee-
slepen door de gouden bergen die door de
Fransenwerden beloofd.
Het rapport is echter al evenmin positief

over wat er na 2008 gebeurde. Dehaene en
Mariani troffen toen een puinhoop aan, en
ze zijn er niet in geslaagd die tijdig op te rui-
men. Het rapport zelf gaat niet zo ver dat
Dehaene persoonlijkmet de vinger wordt
nagewezen, maar voorzitsterMarghem deed
dat gisteren in deze krant wel. Dat is gedeel-
telijk een reactie op demanier waarop de
kopstukken van CD&V reeds vanaf het begin
slechts heel schoorvoetendmeewerkten aan
de Dexiacommissie. Voor CD&V is het deba-
cle inderdaad bijzonder pijnlijk. Om te
beginnen omwille van de verregaande
betrokkenheid van Arco, tochwel een van
de kurkenwaarop de christendemocratische
zuil dreef. Maar ook omwille van de betrok-
kenheid van twee ex-premiers, die allebei
‘degelijk bestuur’ hoog in het vaandel dra-
gen. De vele fouten die Leterme heeft
gemaakt in het dossier van de staatshervor-
ming, werden hem vergeven om demanier
waarop hij zijn verantwoordelijkheid heeft
opgenomen bij Fortis en Dexia. Nu blijkt
echter dat de kostprijs voor de redding van
Dexia nog altijd niet volledig duidelijk is.

Ook Jean-Luc Dehaene zal zich allicht een
mooiere fin de carrière hebben gewenst.
Gelet op wat we nuweten zijn de Belgen

in 2008 gewoon naïef geweest. Opeens
kwam Jean-Luc Dehaene als een deus ex
machina uit de lucht gevallen, en we gingen
ermet z’n allen van uit dat hij het wel weer
eens zou oplossen. Dehaene heeft inderdaad
een hele reeks werken van Hercules tot een
goed einde kunnen brengen, maar deze
opdracht – die hij zelf nooit had gevraagd –
was er duidelijk eentje te veel aan. Dehaene

is zelf geen bankier, en hij werd niet of
onvoldoende gesteund door de Belgische
aandeelhouders die volgens het rapport
enkel dachten aan hun jaarlijkse dividend.
Daartegenover stond de Fransemachine
van gehaaide bankiers, die door het Elysée
ook nog eens keurig in het gelid werden
gehouden. Het rapport beschrijft helder hoe
de Belgische tak van Dexia vakkundig werd
leeggemolken door de Fransen, iets wat niet
werd belet door de Belgische grootaandeel-
houders.
Achteraf is het natuurlijk altijd gemakke-

lijk om kritiek te geven, maar je kan niet om
de vaststelling heen dat we in 2008 noch
min nochmeer dan een wonder verwacht-
ten van Dehaene. De reputatie van de top-
bankiers was toen al zo slecht, dat we vanuit
België besloten een politicus af te vaardigen
om een grootbank te besturen. Dehaene
heeft inderdaad zowat het onmogelijke
gerealiseerd in ons land. Tussen 1992 en
1999 heeft hij de Belgische staat hervormd,
enmisschien nog belangrijker, de begroting
weer op orde gezet. Wat dat betreft heeft hij
zich verzekerd van een plaatsje in de
geschiedenisboeken, als een van de belang-
rijkste Belgische premiers in de na-oorlogse
geschiedenis. Dat heeft hem niet belet dat
hij altijd een trouw partij-militant is geble-
ven, die de belangen van zijn partij, en van
het ACW, heeft verdedigd. De carrière van
Dehaene heeft natuurlijk zijn ups en downs
gekend, met bijvoorbeeld zijn zware verkie-
zingsnederlaag in 1999 en de felle reactie op
de zaak-Dutroux in 1996. Ook zijn Europese
carrière was niet altijd even succesvol. In
1994 was hij gedoodverfde kandidaat om
voorzitter te worden van de Europese
Commissie, en zo de echte ‘eerste president
van Europa’ te worden. Op een dramatische
topbijeenkomst op het eiland Korfoe stak de
Britse premier echter eigenhandig een
stokje voor die Europese ambities.
Dehaene beleeft nu in zekere zin zijn

tweede Korfoe, en we kunnen enkel ver-
moeden dat hij nu denkt dat hij beter de
raad van zijn echtgenote had opgevolgd om
zich fulltimemet de kleinkinderen bezig te
houden. Het afscheid van Dehaene tekent in
zekere zin ook de bijzonder wispelturige
manier waarop wemet politici omgaan. In
normale omstandigheden wordt het werk
van de politici in België verguisd, maar zo af
en toe hebben we het idee dat er één uitzon-
dering is die wel alle problemen kan oplos-
sen. Dehaene heeft die status gekend, maar
ook politici als Stevaert of Verhofstadt.
Telkens is demoderne Icarus echter ten val
gekomen, en we lijken weinig te leren van
die wetmatigheid
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Meccano verdeelt
Antwerpen

erechtwerdhet de voorbijeweken vaak aange-
haald: lokale verkiezingenhebben een lokale
dynamiek. Ze gaan over plaatselijke problemen
enuitdagingen.Alleen zijn die in een dichtbe-
volkt land als België voor een deel tot dezelfde
kern te herleiden. Zo speelde zes jaar geleden

het themamobiliteit in veel gemeenten eenbelangrijke rol.
Aangezien demobiliteitsproblemen er niet bepaaldminder
prangend opwerden, zet die trend zich dit jaar op 14 okto-
berwellicht door.
InAntwerpen zal het dan onvermijdelijk gaan over

Oosterweel. BuitenAntwerpenwerd dat dossier vroeger
somsherleid tot ambetanteAntwerpenaren die lopen te
klagen over een brug,maar fundamenteel gaat het over een
kwestiewaarvanhet belang deAntwerpse context ruim
overstijgt.
De essentie van de vraag is hoe je demobiliteitsstromen

in stedelijke gebieden organiseert en vooral of je de stro-
men vandoorgaand verkeer door of rondde stad leidt. Het
Oosterweeltraject, dat de huidige ring doorAntwerpenwil
sluiten, doet volgens de actiegroepenhet eerste. Zij ontwik-
kelden als alternatief de zogenaamdeMeccano, die het
doorgaand verkeer via tangenten rondde stad zou leiden.
Het draagvlak voor dieMeccano groeit inAntwerpen

gestaag. Ook burgemeester Patrick Janssens (sp.a) is daar
intellectueel voor gewonnen,maar is gebonden aanhet
compromis dat zijn partijmet deVlaamse regeringspart-
ners CD&VenN-VA sloot in september 2010, na eenmaan-
denlange crisissfeer rondhet dossier. Janssens haalde daar
al een slag thuis, door het geplande viaduct te vervangen
door een tunnel,wat de stadsontwikkeling tennoorden van
Antwerpen vrijwaarde.Het oorspronkelijke
Oosterweeltracé, dat de huidige stadsring sluit, werd echter
behoudenhoewel ook datwerdweggestemd in de
Antwerpse volksraadpleging een jaar eerder.
Behalve Janssens heeft ookBartDeWever (ofwie ook de

N-VA-burgemeesterskandidaatwordt) er nietmeteen baat
bij dat dit dossier in deAntwerpse campagne opduikt.
Voor de andere partijen inAntwerpen geldt bijgevolg het

tegendeel. Groen enVlaamsBelang zijn fervente voorstan-

ders vandeMeccano, en ook denieuweAntwerpseVld van
AnnemieTurtelboom lijkt voorzichtig die richting uit te
gaan.Deminister van Justitie hekelde de voorbijeweken
alvast de keuze vandeVlaamse regering om inBeveren een
gevangenis te bouwenpal ophet tracéwaar deMeccano
zou kunnen komen, volgens sommigen eendoelbewuste
poging omhet alternatief voorOosterweel te saboteren.
Deuitvoering vandat compromis liep ondertussen door

allerlei politiek-juridische verwikkelingen al heelwat ver-
traging op.De vraag is of het nogwel uitgevoerd kanwor-
den. In tijden van financiële crisis is het bijeenharken van
denodigemiddelen voor zo’n gigantisch infrastructuur-
project niet evident. Sommigenwarendestijds zelfs blijmet
de vertragingen omdat zo het financiële probleem toege-
dekt bleef.
En alsof éénOosterweel deVlaamse regering nogniet

genoeg vreugde oplevert, kreeg ze er sinds kort nog een
tweede bij. Naar hetUplace-dossierwordt immers steeds
vaker verwezen als eennieuwOosterweel, omdat ookhier
een groot bouwproject verzandt in tegenstand, controverse
en opstopping en voor stevige spanningen zorgt tussen de
coalitiepartners.
Watminderwordt opgemerkt is dat ook de verklaring

voor deze situatie voor een deel gelijkloopt. Zowel over
Oosterweel als overUplace namdeVlaamse regering initi-
eel vrij snel – sommigennoemendat krachtdadig – een
politieke principebeslissing. Alleen lijktmendaarvanniet
alle gevolgen te hebben ingeschat voor ondermeer leef-
baarheid enmobiliteit en lijktmen inhet verlengde daar-
van al evenzeer nagelaten te hebben omeenmaatschappe-
lijk draagvlak voor het project te creëren via oprechte
participatie.Waardoor de initiële krachtdadigheid alsnog
ontaardt in een slopende processie vanEchternach.
Hiervoorwijst de politiek dande talrijke inspraakprocedu-
resmet de vinger die door burgers en actiegroepenworden
aangegrepen.Nochtans ligt de verantwoordelijkheid eer-
der bij hoe ze zelf alvast de geest van al die procedures niet
heeft gerespecteerd.

Mobiliteitsproblemenworden
opnieuw de inzet van de
gemeenteraadsverkiezingen
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Vrouwen voltijds
aan de slag

MinisterMonicaDe Coninck
wilmeer vrouwen voltijds aan
de slag. De voorbijeweken
verschenen er in de krant nog
welmeer deskundigenmet
visies over quota, loopbaan-
onderbreking, hoe vrouwen
mannen ertoemoeten aanzet-
tenmeer huishoudelijke
taken te verrichten en nog
meer onzin. Ik hoor niemand
de suggestiemaken datwe
misschien ook eens kunnen
nadenken over het onderwijs?
Als de schooldag stopt om
3:30, de naschoolse opvang uit
niksmeer bestaat dan gewoon
te zitten in een klaslokaal en
er ’smiddags op school geen
warmemaaltijden aangebo-
denworden, dan rest er als
moeder of vader die geen
grootouders in de buurt heeft
of geen geld heeft voor nan-
niesweinig anders dan de
ambities voor een leuke car-
rière in de koelkast te stoppen.
Waaromnemenwe geen
voorbeeld aan het
Amerikaansemodel en bie-
denwe geen sport ofmuziek-
les aan na de schooldag?Dat
zou ouders de kans bieden om

tijdens hetweekend ontspan-
nen bezig te zijnmet hun kin-
deren in plaats van ze naar
verschillende activiteiten te
brengen.Waarombieden zo
weinig scholen eenwarme
maaltijd aan en zijnmama’s
en papa’s verplicht omzodra
ze thuis komen onmiddellijk
aan het koken te gaan in
plaats vanmet de kinderen
gezellig te spelen?Het lijktme
dat deze discussie over veel
meer gaat dan quota of vrou-
wen die nietmeerwillenwer-
ken,maar over een samenle-
vingsmodel dat dringend aan
watmodernisering toe is.

Sandra Beelaert, mama
van een zoon én met een
voltijdse job, Borgerhout

Nipplegate

Rare jongens in Oost-
Vlaanderen.Men vondmuf-
fins uit een vuilbak ook al een
rechtszaakwaard.Men heeft
daar blijkbaar tijd zat.Maar
niet omhoofd- van bijzaken
te onderscheiden. En dan
maar jammeren over de ver-
zuring van demaatschappij.

Mark De Geest

Peter Vanden Houte
Een nieuw rondje eurocrisis?

Het was een illusie om te geloven dat de schuldencrisis al voorbij was.
Na een relatief kalme periode nemen de spanningen weer toe

asdeeurocrisis danniet
opgelost?Dat leek ieder-
een tedenkennadatde
Griekse schuldherschik-
king succesvolwasverlo-
penendeECBmet twee

grote langlopende liquiditeitsoperatiesde
paniek inde financiële sectorhaddoenwegeb-
ben.Zowat alleEuropese leiders verklaarden in
devoorbijemaandenopgeluchtdathet ergste
vandecrisisnuwel achterde rug is.
Helaasmaaktdit ritueel deel uit vanhetnu

steeds terugkerend ritueel: erworden inzeven
haastennoodmaatregelengenomenomdeerg-
ste symptomenvandecrisis te verzachten,
waarnamenvervolgensaanneemtdatde crisis
is opgelost.Het lijktwel opeenpatiëntdie een
operatiemoetondergaan,maardat steeds
opnieuwuitstelt, telkenshij zichbeter voelt na
hetnemenvaneenzwarepijnstiller.
Laat er geen twijfel overbestaan:Europa

heeft al eengrotewegafgelegddevoorbije twee
jaar. Er zalniet alleen strikterworden toegezien
ophetbegrotingsbeleid,maarookopdemacro-
economischeonevenwichten inhet algemeen.
DeEuropese raadgevingenzijnniet langer lou-
ter informatief,maarkrijgenmeer enmeer een
dwingendkarakter.Deeurocrisisheeft erdus
toegeleiddatde lidstatenvandeeurozone soe-
vereiniteit aanBrussel hebbenafgestaanendat
de integratiede facto eennieuwe impulsheeft
gekregen.
Daarnaast zijn eenaantal zakenzoalshetper-

manentenoodfondsdoorgedrukt, terwijl lange
tijdwerdaangenomendatdit steedsopeen
Duits veto zoustoten.Maarhoeweldezebeslis-
singennoodzakelijkwaren, zijn zeniet vol-
doendeomalleproblemenuit dewereld tehel-
pen.Deperifere landenkijkennogaltijd tegende
moeilijkeopdracht aanomtegelijkertijd te
besparenenstructurelehervormingendoor te
voeren.Dat looptniet vaneen leiendakje,want
beide soortenmaatregelenzijnniet populair.
Als eenSpaansewerknemer tehorenkrijgt

dathij voortaanniet alleengemakkelijker kan
wordenontslagen,maardat ookzijn inkomsten-
belastingenendebtwzullen stijgen, ishet geen
wonderdatmensenopstraat komenomhun
ongenoegenkenbaar temaken.Enzelfs als alle
maatregelenooit totmeergroei zoudenkunnen
leiden, blijvendekortetermijnvooruitzichten
vrij deprimerend.Dit gebrekaanperspectief
heeft er ook toegeleiddatdekredietbeoorde-
laarsdekredietratings vandeEuropese lidstaten
nogverderdreigen te verlagen.

Gelukkigheeft deECB totnu toe fors tegengas
gegeven, doorniet alleenhaar rentehistorisch
laag tehouden,maar tevensvia allerhandebui-
tengewone ingrepende spanningenopdeobli-
gatiemarkt tebestrijden.Degouverneurvande
Franse centralebank,ChristianNoyer,merkte
dezeweekopdatdeECBnogeenhelepoosdeze
crisismaatregelen in standzalmoetenhouden.
Dat is echterniet zo evident alshet lijkt,wantde
ECBkrijgtmeer enmeer tegenwindvande
Bundesbank.Die vindtdatdeECBeengevaarlijk
padbewandelt onderMarioDraghi,wat voor
meer inflatie zoukunnenzorgen.Bovendien
steunende interventies vandeECBopeenstil-
zwijgendeafspraakmetdeEuropese regerings-
leiders.
MarioDraghihadeenduidelijk signaal geëist

vande regeringsleidersdathethen inde toe-

komstmenens zouzijnmethet terugdringen
vandebegrotingstekorten.Dezebeloftewerd in
eennieuweEuropeesVerdraggegoten: het
FiscalCompact. In ruil zettedeECBdegeldslui-
zenwagenwijdopen.Deze ‘entente’wordt ech-
terbedreigdvanuit politiekehoek. InFrankrijk
kondigdede socialistischepresidentskandidaat
Hollandeaandathij hetEuropeesVerdragwil
heronderhandelenalshij tot presidentwordt
verkozen. In Ierlandzal er vermoedelijkbegin
juni een referendumplaatsvindenoverhet
nieuweverdrag. En inNederland isde regering
plotsnietmeer zoovertuigdvanhet feit dathet
tekort volgend jaar totminderdan3procent van
hetbrutobinnenlandsproductmoetworden
teruggebracht.
Financiëlemarktenzijn als dedoodvoordit

soort ontwikkelingen: als depolitici hundeel
vandedealnietnakomen,wiegarandeert dan
datdeECBnogevengezwind tehulp zal snellen
alsdemarktenopnieuw inbrandstaan?Dan
kun jemaarbeterhet zekere voorhet onzekere
nemenenhet staatspapier vandezwakkere lan-
dennual verkopen.Daarkomtnogbij dathet er
steedsmeernaaruitziet dat ookPortugal een
nieuwreddingspakketnodigheeft. Enooknu
weer zullendepolitici zeggendatbeleggers in
Portugees staatspapieropbeideorenmogensla-
pen,wantdat er geenbijdragevandeprivésec-
tor zal gevraagdworden.Dat iswat een jaar gele-
denook rondGriekenlandwerdverteld.
Hetwaseen illusie omtegelovendatde

schuldencrisis al achterde rugwas.Naeenperi-
odevan relatievekalmtenemende spanningen
opdeobligatiemarktenopnieuwtoe.Het goede
nieuws isdatEuropa intussenalheelwat
belangrijke stappenheeft gezet.De spanningen
zullendanookvermoedelijkminderhoogoplo-
pendan innovembervanvorig jaar.Maarvoor
deEuropesepoliticiwordthetde zoveelste
wake-upcall dat een stevigereEuropese con-
structie eenwerf is diemenniet onbeheerdmag
achterlaten, zelfsniet tijdelijk.
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nieuws is dat
Europa
intussen al heel
wat belangrijke
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spanningen
zullen dan ook
vermoedelijk
minder hoog
oplopen dan in
november

Rechtzetting
In de krant van gisteren (27/3) verscheen het artikel
Begraven worden is het duurst in Oostende. De stad
Oostende betwist nu het cijfer van 2.250 euro, dat door
de gemeentediensten zelf werd meegedeeld. De juiste
prijs voor een concessie (van 50 jaar) voor een be-
graafplaats in de stad Oostende is 750 euro. (BFO)

TonyHaymet
Op zoek naar onbekend binnenaards leven
De ontdekking van de diepzee wordt als de ontdekking van Mars, maar danmet leven

ijna36 jaar geledenveranderde
onzekennis overhet levenvoor-
goed toenwetenschapperskrab-
ben fotografeerdenopdebodem
vandeStilleOceaan,waargeen
zonlicht kwam,waar levenzoge-

zegdonmogelijkwas.Dekrabbenkregenhun
energie vangeothermischebronnen, enniet
vandezon. Sindsdienhebbenwetenschappers
enonderzoekershieropaardeeen totaal
nieuwuniversumvol levenontdekt.De jongste
uitstapwasdie van regisseur JamesCameron
zondag, diebijna 11.000meter afdaalde inde
Marianentrogbij het eilandGuam,hetdiepste
puntopaarde.

Wemoetendie prestatie toejuichen ennog
meer inspanningendoenom leven te zoeken
dat gedijt in deduisternismeer dandrie kilo-
meter diep.Diepzeeonderzoekerswerkenver
vande spots enmiljardenfondsendie de ruim-
tevaart begeleiden.Maardiewetenschappers
verzameldennietteminheelwat gegevens
over verrassenddiverse gemeenschappenvan
organismenkilometers diep inde zee.Meestal
washet redelijk goedkooponderzoekmet
robots, gesponsorddoor eenhandvol landen
die er eenbeetje kapitaal in investeerden.
Uit bronnen indebodemvandeoceaan

stromengassendie organismenvoedendie
niet afhankelijk zijn van fotosynthese en zon-
licht. In de jaren tachtigwerdenandere levens-
vormenontdekt bij koudemethaanbronnen.
Die organismengebruikenmethaanals ener-
giebron.Onlangsbeschrevenmijn collega’s
LisaLevin enGregRouse vandeScripps
InstitutionofOceanography een ecosysteem

voordekust vanCostaRica.Organismendie
extremehitte en extremekoude verdragen
leven ernaast elkaar.
Op 12 april 1961 voerde JoeriGagarinde eer-

ste bemande ruimtevlucht uit.Meer dan een
jaar eerderwasdebathyscaafTriestemet
JacquesPiccard enDonWalsh aanboord 10,3
kilometer diep inhet ChallengerDeep inde
Marianentrog afgedaald. Toendachtenwedat
het tijdperk vande exploratie vandediepzee
ende ruimtewasbegonnen.Dat vande ruimte
klopte. Vier recente privé-expedities hebben
een terugkeernaarhet ChallengerDeep
opnieuwmogelijk gemaakt.Wetenschappers
hopen indekomende tien jaar voluit gebruik
temakenvandeprachtige technologie die
voor die expedities ontwikkeldwerd.
ZondagwasDavidCameronde eerstemens

in 52 jaar die terugkeerdenaarhet Challenger
Deep.Hij deedhetmet eenduikboot die hij
zelf ontworpenhad, op een expeditie die
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We moeten nu
doorgaan. Er
moet nog zo veel
ontdekt worden.
Zoals schepsels
die moleculen
produceren die
ons gamma
geneesmiddelen
kunnen aanvullen

gesponsordwerddoorNationalGeographic.
Wemoetennudoorgaan. Ermoet nog zo veel
ontdektworden. Zohopenmijn collega’s
nieuwe schepsels te vindendie onbekende
moleculenproducerendie ons snel krimpend
gammaeffectieve geneesmiddelenkunnen
aanvullen. Een slimgebruik vanonzeoceanen
kanons gezondhouden totwe slimgenoeg
zijn omuitsluitendmet onzehersenen en
computersmedicijnen te ontwikkelen.
We zullen de diepzee exploreren zoalswe

Mars verkennen. Robots zullen hetmeeste
werk opknappen, gegevens verzamelen. En
alswe gelukhebben en slimgenoeg zijn omaf
en toe eenpilootmee te nemen, dan zullen die
expedities de conditionhumaine onvoor-
stelbaar sterk verrijken. Ja, de ontdekking van
de diepzeewordt precies zoals de ontdekking
vanMars,met één enormverschil: weweten
nu al datwe eenmassa leven zullen
aantreffen.
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