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De top vanMerkel,
Cameron enDi Rupo

iehoehardhetplotsgaat,Europa tegende
marktenen tegende tijd.Daar ishetakkoordal
overhet ‘groeicompact’ omFrançoisHollande
teplezieren.Ener isookeenplanwaarovergeen
zinnigmenshet een jaargeledendurfde teheb-
ben indiekringen: eengrote sprongvoorwaarts

omdeeconomischeenmonetaireunie teversterken.Maarde
paradoxblijft. Iedereenweetalmeteendathetniet vergenoeg
gaat enwaarom.Hoezaldatplandenood lenigenvande
GriekseenCypriotische,deSpaanseende Italiaansebankenen
hunregeringuitde schuldspiraalhalen?Het is te laatomde
acutenood te lenigenmet langetermijnoplossingen.Mario
Monti enMarianoRajoywillenal tegenoktoberdiebanken-
unie ineenakkoordgieten.L’intégrationautantquenécessaire,
la solidaritéautantquepossible.DieFrans-Duitse synthesever-
bergtnogveelonenigheid.
AngelaMerkelondergaatalsgeenander indeEuropese

Raadeen internestrijd tussenhaarpolitiekeoverleven, econo-
mischedrukenpolitiekemoraliteit. Ze staatalleenenweert
zichals eenheldin inhaarparlement inBerlijn.Maarzeweet
dat ze inBrussel eenbochtmoetnemen. “Zo lang ik leef geen
eurobonds”, zeidebondskanselier.Het isbluf. Zelfs alskanse-
lier isookMerkel tijdelijk.HetDuitsemodel vandeeuro isal
tenondergegaanendemarktenzullennietopdeelectorale
kalendervandekanselierwachten.OokvoordeDuitse indu-
striedreigt er eenapocalyps. “Nog totdeDuitse federaleverkie-
zingenvanseptembervolgend jaar”, zuchteenzeergoedgeïn-
formeerde.
Maarniet alleenAngelaMerkelmoet tijdensde topkiezen

tussendekorteende lange termijn.WatzitdeBritsepremier
DavidCamerondaareigenlijk tedoen?Sedertdecembervorig
jaar ishij eenmeeloper inBrussel.Roependathij ophet res-
pect voorderegels vande internemarktpast enméérEuropa
alleenruilt voor ‘repatriëringvanbevoegdheden’ elders,het
maaktgeen indrukmeer. “Wehebbennubelangrijkeredingen

aanonshoofd”, snauwdeAngelaMerkelhemalbegindecem-
ber toe.Cameronbegint zelfs tegenwind tekrijgen indeCity,
waarze stilaanvrezendatdeeurozonehetVerenigd
Koninkrijkdefinitief opzijheeft geschoven.CameronendeCity
staanmet legehandenenverliezen impact.Merkel,Hollande,
Monti enRajoygaanhuneigenwegen in tegenstelling totTony
Blair enGordonBrownmoetDavidCameronnietmeer reke-
nenopsteunvanuitde ‘nieuwe lidstaten’.Diehebbenzichdefi-
nitief aanhet continentaleEuropavastgeklonken,Polen inde
eersteplaats.DeKoudeOorlog isuitgewist.
Enwat ishet standpuntvanBelgië tegenoverdatalles? Ishet

nietopvallenddaterzoweinigenthousiasmestraalt vanuitde
BelgischeregeringstopnuerplannenvoormeerEuropaen
meereconomischeenpolitiekeunieop tafel liggen?Vanalle
kantenwordter tegenwoordiggepolstnaardewareEuropese
koersvanBelgië.Blijkbaar isdiewatmistiggeworden.Premier
ElioDiRupoheeftophetadviescomitévoorEuropeseAan-
gelegenheden,waardeParlementen traditioneelwordengeïn-
formeerdoverdeagendavandeEuropeseRaden,weinig
enthousiasmegetoondvoordeplannenvanHermanVan
Rompuy. “Deultiemekeuze ligtbij de lidstaten.”
Metzijnvoorgangerszoudatevenanderszijngeweest.

Jean-LucDehaeneenGuyVerhofstadtwarenalsminister
koeleminnaarsvanEuropesevergaderingen,maareenspre-
mieren lidvandeEuropeseRaadvoeldenzedatdaardehefbo-
men lagenvandemacht.Met strakkerugdekkingvande
BelgischediplomatiekregenalleplannenvoorméérEuropa
volle steun, als zediealniet zelf schreven.Dehaeneen
Verhofstadtbegrependatdebelangenvaneenopeneconomie
alsdeonze,hetbest viaeenpro-Europesepolitiekwordenver-
dedigd.Hetwaszowathet laatstepuntvanpolitiekeconsensus
datallepartijenoverspande,behalvehetVlaamsBelang.Nu is
dat evenanders.ElioDiRupoenPaulMagnette sturenons land
weguithet flottielje vandeEuropesevoortrekkers.Zevarenop
deEuropesekoersvanangst voorEuropa,dezelfdealsde
NederlandsepremierMarcRutteenvanBartDeWever
zowaar.DeBelgischediplomatie zit ermetverwonderingnaar
tekijken.

Elio Di Rupo en PaulMagnette
varen op de Europese koers van
angst voor Europa, dezelfde als
de Nederlandse premierMarc Rutte
en van Bart DeWever zowaar
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Vanuit de Europese Schumanwijk bericht Bernard Bulcke
als bevoorrecht en onafhankelijk waarnemer over de Unie.
Zijn column verschijnt wekelijks op vrijdag.
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Tom Sauer
Verontwaardiging over clip
van Greenpeace is selectief
Nucleair Forummag via grootschalige publiciteitscampagne sloganeske
taal spuien ten voordele van kernenergie zonder dat er haan naar kraait

reenpeacedeedmenigwenk-
brauwfronsendoor eenclip
waarinonzeeersteminister
doorElectrabel gegijzeld en
gemarteldwordtmethet oog
ophet verderopenhoudenvan

deoudstekerncentrales inons land.Minister
vanBinnenlandseZakenMilquet (cdH)vindt
het filmpjeniet kunnen, enookEcolo –noch-
tansde ideologie vanGreenpeaceniet ongene-
gen–vondhet erover. Zonderme tengronde te
willenuitsprekenoverhet al danniet langer
openhoudenvandezekerncentrales, laat staan
overde toekomst vankernenergie,moetenhier
tochenkelekanttekeningenwordengemaakt.
Eén.HetNucleair ForummagJanenalle-

man jaarlijkswel via eengrootschaligepublici-
teitscampagnebestokenmet sloganeske taal ten
voordele vankernenergie, endit viadagelijkse
advertenties ondermeer inkranten, reclame-
borden indemetroenopdeMeir, en reclame-
panelen inbroodjeszaken.Endit zonderdat er
eenhaannaarkraait.
Twee.De toekomstige elite –universiteitsstu-

denten–wordtopeen subtieleremanier aange-
paktdoordenucleaire lobby.Drie concrete
voorbeelden.
Inde jaren tachtigwerdenbijvoorbeeld leer-

stoelenaanuniversiteitengefinancierddoor
Tractebel.Maarvoorwathoortwat. In
Antwerpenwerddeuniversiteit onderdruk
gezet omeenprofessordiekritisch stond tegen-
overnucleaire energiebuiten te zetten.De toen-
malige rectorVanHoutteheeft ditmaffiaspel
gelukkignietwillenmeespelen.
Ikzelf heb in langvervlogen tijdenals assis-

tent, verbondenaandeKULeuven, eenkritisch,
maarbeargumenteerdopinieartikel overMOX,
geproduceerdbij Belgonucléaire, geschreven.
Devolgendedagkreeg ik een telefoonvande
vicerector. Enniet omme te feliciterenmetde
inhoud.
Het recentste voorbeeld is een ‘Introductie-

avondoverdeEnergiesector’waarvooraffiches
ophingenaandeuniversiteit.Ophet eerste
gezicht ginghet omeendebatmet vierpanelle-
den, voor- en tegenstanders. “Reedsgeruime
tijdbestaanermisvattingenoverdeenergiesec-

tor endemarktspelers.Dit energiedebatwil
hieropeenobjectieve en transparante reactie
geven”, zo steldedeaffiche.Bij nader toezien
blijkt het omeendebat te gaanmet enkel voor-
standers vannucleaire energie (waarvan twee
opdepayroll vanElectrabel), enwerddeavond
gesponsordengeorganiseerddoorniemand
minderdanElectrabel.Dergelijkepraktijken
zijn scheringen inslag.
Drie. Iedereenweetdat er eengrotemate van

vervlechtingbestaat tussenenerzijdsElectrabel
enanderzijdshetpolitiekbestel.Hetnetwerk is
vandienaarddatdirect lobbywerkdoor
Electrabelwaarschijnlijk zelfsnietnodig is.
Vier.Waar zit de verontwaardiging tenaan-

zienvandewoekerwinstenvanElectrabel, voor
dewelkeondermeerdezegrootschaligepublici-
teitscampagnespeanuts zijn ?Dezewinsten
kunnenonderanderewordengemaaktomdat
deze industriedekostenvoorhetnucleair afval,
dat voorhonderdduizenden jaren radioactief
blijft, nietmoet incalculeren.Voordenucleaire
industrie geldt blijkbaar eengulden regel die

voordemeesteprivébedrijvenniet geldt:wel de
lusten, niet de lasten.
Datdeelektriciteitsprijzenondertussendepan

uit rijzen isduidelijkvooreeniederdieaangeslo-
ten isophetnet.DatElectrabel ‘goedkope’energie
uitkerncentraleshaalt,dieduurverkooptendaar-
doormeerdan1miljardeurowinstper jaar
maakt, terwijlduizendenmeters jaarlijksworden
afgeslotenomdatgezinnenhunrekeningniet
meerkunnenbetalen, isethischonverantwoord.
Merkwaardigdathieroverzoweinigverontwaar-
digingbestaat.Zouhetmisschienkunnendatnet
diegezinnenwierelektriciteitstoevoerwordt
beperktdewegnaardemedianietvinden?En
zelfsalmochtenzedewegnaardemediavinden,
nietgehoordworden?
Vijf.Devierdewereld isniet de enigediede

wegnaardevierdemachtnietmeer vindt.
Wanneerhebtuop tvof indekrantnogeen
actie vandevredesbeweging, of eenandere soci-
alebeweging, (geduid) gezien?Akkoord, erwor-
denookgeengrootschalige vredesactiesmeer
op touwgezet, het verhaal vandekip enhet ei.
Maarookvele kleinere, positieve evenementen
vandergelijkengo’shalennauwelijksdepers.
ZoheeftWereldsolidariteit (derdewereldbewe-
ging) onlangsnaaraanleidingvaneencreatieve
actie eenpersconferentie georganiseerd.Geen
enkele reporter kwamopdagen.Omgekeerd:
omdepers tehalen,moetenngo’smeer en
meerheel gekke toerenuithalen.Het isnet die
strategiedieGreenpeacemetde clip succesvol
heeft gevolgd. Ligt dat aanGreenpeace, aande
media, of aanhoeonzehelemaatschappij
geëvolueerd is?
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De toekomstige elite – universiteits-
studenten – wordt subtiel aangepakt
door de nucleaire lobby

Onderwijs niet
hervormen?
Schuldig verzuim!
Wezijnbereidbaronprof. dr. Ir.
Oosterlinck (DM 20en23/6) te
geloven inzijn expertise inzake
elektro-werktuigkunde.Ookgelo-
venwegerust datpsychologenals
WouterDuyck (DM 27/6) erin sla-
genconstructenals IQ temeten.
Wathundeskundigheid inzakede
hervormingvanhet secundair
onderwijs betreft, hebbenweech-
ter grote twijfels.Deangst tenaan-
zienvaneenbredeeerste graad is
immerswetenschappelijk gezien
manifest onterecht.
In tegenstelling totwatDuycken

Oosterlinckbeweren, toontzowat
alle internationaal enVlaamswe-
tenschappelijkonderzoekaandat
eensnelledefinitieve studiekeuze
nefast is voorkansarme leerlingen.
Wewetendathoe laterdestudie-
keuzevalt, hoeminder reproductie
vansocialeongelijkheideroptreedt.
Bovendienwetenwedatuitstel van
destudiekeuzeallerminstnadelig
moetzijnvoordecognitief sterke
leerlingen.LandenalsFinland, Po-
lenenCanadahebbenbewezendat

eenbredebasisniet leidt tot grijs-
heid,niveauverlagingofvervlak-
king.Wiedemoeitedoetomhet
onderzoeksveld teoverschouwen
kannietomdeevidentieheendat
topprestaties engelijkekansenper-
fect combineerbaarzijn.Een
belangrijke sleuteldaarbij is een
latere studiekeuze.Niet alleenwij,
ookdeOESOwijstdaaral jarenop.

Verspilling van talent
Uiteraardzalook ineengemeen-
schappelijkeeerstegraadaandacht
moetenblijvenvoorverschillen tus-
sen jongeren.Cognitief sterkereen
zwakkere leerlingenmoetendiffe-
rentiëleaandachtkrijgenbinnende
klasenophunniveauuitgedaagd
worden. Inhogergenoemde landen,
meteenmooipalmareswatbetreft
schoolprestaties éngelijkekansen,
slagenscholenen leerkrachtener
perfect indatwaar temaken. Je
moethetalleennatuurlijkwelwil-
lenbereiken.Eenmenszouzich
beginnenafvragenwaaromsom-
migen inVlaanderendatmordicus
nietwillen.
Hetdebatoverdeonderwijsher-

vormingkrijgtde laatsteweken im-
merseenmaatschappelijk zuur

kantje.Volgenssommigen ishet
huidigebeleidgerichtophet instel-
lenvan ‘gelijkheidbij decreet’.Dat is
stemmingmakerij. Ingeenenkele
visietekstoverdehervorming (van
deminister,VVKSO,GO!ofhet
Metaforum)staat te lezendatver-
wachtwordtdatalle jongerenge-
lijkeuitkomstenbereiken.Dat zou
trouwensonzinzijn.Uiteraardver-
schillenkinderenenhebbenzeniet
allemaaldezelfdecapaciteitenen
interesses.Het iswelde taakvan
hetonderwijssysteemomallekin-
derendezelfdekansen tegevenom
huntalenten teontdekkenen te
ontplooien.Vandaaggebeurtdat
niet.Dat isniet alleen fundamenteel
oneerlijk,het leidtook tot verspil-
lingvan talentwateenkenniseco-
nomiezichnietkanpermitteren.
Zowelkansarmealskansrijke leer-
lingenverdienengoedonderwijs,
endat inhetbelangvande jongeren
éndesamenlevingendeeconomie.
Overeen fundamentelehervor-

mingmoet inderdaadnietmeteen
vingerknipbeslistworden.Net
daaromismenalvan in2008bezig
metonderzoeks- endenkwerk,met
het zoekenvandraagvlak.Dit resul-
teerde in2009 indenotavande
commissieMonard, in2010 inde

oriëntatienotavanministerSmet
en in2011 indevisietekst vanhet
VVKSO.Telkenswarendit anker-
puntenomhetmaatschappelijk
debatovereenhervormingaanvast
tehangen.
Vandaaggrijpensommigennaar

het spookvande ‘dreigendever-
vlakking’ omalditwerkmetenkele
pennenstrekenneer te sabelen.
Vaakdoormensendieduidelijk
geenkaasgegetenhebbenvande
wetenschappelijke literatuurover
hetonderwijssysteem, laat staaner
onderzoekoververrichthebben.
Dat ispasonverantwoorden licht-
zinnig.Meernog, tevredenzijnmet
hethuidigeVlaamseonderwijsveld
dat extreemsociaal gesegregeerd is,
staatgelijkaanschuldigverzuim.
Alsmenechtbegaan ismetde toe-
komstvanallekinderenenniet
alleenmaarvindtdatdeeigen
(klein)kinderenprioritair recht
hebbenopgoedonderwijs, is een
hervormingeenabsoluteprioriteit.

Dirk Jacobs, hoogleraar
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Kavadias, docent VUB en
UA; Mieke Van Houtte,
hoofddocente vakgroep
sociologie UGent
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Bart Kerremans
Een overwinning voor de Amerikaanse
patiënt, niet per se voor Obama
Angela Merkel kan voor president Obamameer doen
dan de rechters van het Amerikaanse Hooggerechtshof

aandenlanghebbenwege-
wachtopdeuitspraakvanhet
AmerikaanseHooggerechtshof
overdewetdiedeAmerikaan-
segezondheidsverzekering
grondiggewijzigdheeft. Ende

uitspraakoverdeze ‘Obamacare’ is tegelijkniet
enwelverrassend, en is tegelijkwel enniet van
grotebetekenis.
Deuitspraak is indiezinniet verrassendom-

dat ze stelt dathet ‘individuelemandaat’ opbasis
vandeCommerceClause indeAmerikaanse
Grondwetongrondwettelijkkanwordenver-
klaard.Het individuelemandaatverplicht elke
volwassenAmerikaanomeengezondheidsver-
zekering tenemenopstraffevanboete.
Stame toeomeven technisch teworden:de

CommerceClausegeeftde federalewetgeverhet
rechtomdehandel tussendeAmerikaansesta-
ten te regelen.Diebepalingwordt traditioneel
zeer ruimgeïnterpreteerdalshet rechtvanhet
Congresomallehandelingen te regulerendie
eeneffectkunnenhebbenopdehandel tussen
die staten.Maar indezezaakwasdevraagof ze
hetCongresook toelietomover tegaan totde
reguleringvanhetontbrekenvaneenhandeling,
hierdushetniet-nemenvaneengezondheids-
verzekering.HetHooggerechtshofoordeeldedat
hetCongresdaarniethet recht toeheeft.
DaarmeegaathetHof in tegenderegering-

Obama.Maar tezelfdertijdvolgdezeObama in
hetargumentdatdeboetedieaanhet individuele
mandaatvasthangt, als eenbelastingkanwor-
denbeschouwd. EngezienhetCongreshet recht
heeftombelastingen teheffen, kanhetmandaat
–die tochdekernvandehelehervormingvormt
–blijvenbestaan.

Ofnog:hetHooggerechtshofheeftwélhet
belangrijksteargumentvoorObamacareonder-
uitgehaald,maarníétdewet.
Obamacare isdaarmeegeredendaarmeeook

de inhoudelijkbelangrijksteverwezenlijkingvan
dehelehervorming.Derest ervan is immersop
ditmandaatgebouwd.Alsgezondemensenniet
ingrotengetaleeengezondheidsverzekeringne-
men,wordthet voorhetheleverzekeringssys-
teemmoeilijkbetaalbaaromeenbreedpakket
aanmedischezorgen tedekken, zekervoorchro-
nischzieken.Die laatstenkunneneenzuchtvan
verlichtingslaken.Hun financiële situatie zouer
inprincipeopvooruit (of tochzekerniet verder
achteruit)moetengaan. Indiezin isdeuitspraak
indezezaakvanzeergrotebetekenis.VoorOba-
mazelf ishetmoreel gezieneenenormsucces.
Sure.Maar isdeuitspraakvangrotebetekenis

voordepresidentsverkiezingen?HeeftObama
zichgisterenvaneenverlengdverblijf inhet
WitteHuisverzekerd?Datvaltnog tebezien.
Natuurlijk zijnheelwatRepublikeinenboos,
vooraldemeest conservatieveonderhen.Vele
vanhenzullenongetwijfeldhunanti-Obama-
geestdrift verdervoelenaanzwellen.Maardie

geestdriftwaseral.Deuitspraakvanhet
SupremeCourt zaldaarniet echtveel aanveran-
deren.
TemeeromdatObama’sopponentvoorhet

presidentschapzelfboterophethoofdheeft.Mitt
Romney lag immersaandebasis vande invoe-
ringvaneensoortgelijkmandaat inMassachu-
setts tijdenszijnperiodealsgouverneurvandie
staat, daarbij –o ironie– terugvallendopeen
voorstel vandeconservatieveHeritageFounda-
tion.Diezaghet individuelemandaat immersals
eenmiddelomhet systeemvanprivéverzekerin-
gen indegezondheidssector te redden.

Weinig enthousiasme
DeRepublikeinenzijnniet alleen.Ookbij de
onafhankelijkekiezers is ergeenenthousiasme
voorhetmandaatof voordehelehervorming.
Eenkleine,weifelendemeerderheidvanhen is
enblijft er tegen.
Dehervormingvandeziekteverzekeringmag

debelangrijkstepolitiekeoverwinningzijnvan
dezetelendepresident, ze isníéthet themadat
dezekiezersechtbezighoudt.Deonafhankelijke
kiezerszullenbeslissendzijnop6november.En
voorhengaathetomdeeconomie, andnothing
elsematters. Zij zullenhet themavandegezond-
heidshervorming terugzettenwaarhet sindsde
start vanhetObamapresidentschapbijhen
stond:deachtergrond.
Wanthet zijnwerkloosheid,werkzekerheid

en inkomendiehenwakkerhoudenendiehun
steminnovemberzullenbepalen.Watdat
betrefthangtObamaookafvandewereldecono-
mie,dusdezerdagenookvanEuropa. Alshet
dan tochmeteenboutademoet:AngelaMerkel
kanvoorObamameerdoendanderechtersvan
hetHooggerechtshof.
Inelectorale termenzaldeuitspraakniet veel

effecthebben,maarvoorelkeAmerikaanse
patiënt zaldonderdag28 juni2012wel eenhisto-
rischedagblijken.
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BertWagendorp
Smartphone: de centrale vanmijn leven
De komst van de iPhone gooide alles om, ook de toekomst van de krant

andaag ishet vijf jaar geleden
dat inAmerikadeverkoopvan
de iPhonevanstart ging.
SindsdienheeftApple er
wereldwijdongeveer 218mil-
joenvanverkocht.De iPhone

enzijn lookalikeshebbendewereld endemens
veranderd.Mij ook: de smartphone isde cen-
trale vanmijn levengeworden.
Ik communiceermedeheledageen slag in

de rondte, viamail, sms,Twitter, Facebooken–
soms– telefoon;nieuwsbronnenverdringen
zichommij te informeren, als ik eenadresniet
kanvindenkijk ikopmijn scherm, ikkijknaar
filmpjes, ikmaak foto’s, als ik fiets legthet appa-
raatmijn route vast, ik kankiezenuit 20miljoen
popnummers. Enalshet regent, controleer ikof
dit inderdaadhet geval is.
Demodernemens is in eenpaar jaar een

onverbrekelijke eenheidgaanvormenmet zijn
minicomputertje.Het straatbeeld is radicaal
veranderd: de volledigopzijn schermpje
gefixeerdeburger is overal.
Hoezaghet levener invredesnaamuit vóór

de smartphone? Inwelk communicatief
vacuümbrachtenwij onze tijddoor?Hoe
immensmoetdevervelingdestijds (midden
2008) zijn geweest?Hoeoverleefde je?
Niemandheeft dewijzewaarop ikmijn tijd

doorbrengzoveranderdals Steve Jobs. Ik lees
minder, ik kijkminder televisie, ikpraatminder
en ik zitmindermaar eenbeetje voormeuit te

staren. Ik verhoudme totmijn smartphone.
Er ismaar ééndingdatdie verhoudingopde

proef stelde endatwasde iPad.Diekwamin
april 2010opdemarkt.Ookallangnietmeer
weg tedenkenuitmijnbestaan.Driekwart van
alleswat ik lees, lees ik via een tablet – iPadof
reader.Googlekwamgisterenmet eenkleine
eigen tablet opdemarkt, deNexus7.
Ikweetniet of ikdaarnog tijd voorkanvrij-

maken.
InhetEuropeesParlement vonddezeweek

hetMediaFuturesForumplaats.Op initiatief
vandigitaal eurocommissarisNeelieKroes
werddaarondermeergesprokenoverde toe-
komst vanmediabedrijven ineengedigitali-
seerdewereld.VoorzitterwasChristianVan
Thillo, eigenaar vanDeMorgenende
Volkskrant.

Voorafgaandaanhet forumgafVanThillo
een interviewopdeVlaamse radio (Deochtend,
nvdr).Daarin zeihij dat deperiodevan “alles is
leukenalles kan” –op internet – voorbij is. “Het
gratismodel isuitgewerkt.”Dathebbenvoor
hemanderemediatyconen–RupertMurdoch
bijvoorbeeld –ookal opgemerkt. Informatie
vergarenkost geld, dus ermoet voor informatie
wordenbetaaldomdieactiviteit te kunnen
voortzetten.

Elektronisch papier
Datprincipewordt volgensVanThillo ingevaar
gebrachtdoornieuwe technologieën.Die zor-
genervoordatdedure content vankrantengra-
tis envoorniksbij de lezers komt–endat tv-
reclamewordtweggefilterd. “Wemoetenop
zoeknaarmodellendiewelwerken”, zeiVan
Thillo. “Watdiemodellenzijn,weet ikniet”, zei
hij erhelaas achteraan.
iPhoneen iPadhebben latenzienhoe snel

informatievoorzieningkanveranderenenhoe
technologie ende slimmeuitbatingdaarvan in
razend temponieuweverdienmodellenkunnen
creëren.Voorlopignogvooral voorApple: van
elkedigitaleVolkskrantdie via iTuneswordt
verkocht, gaat ruim20centnaarCupertino,
Californië.
Maardatblijft niet zo.Over vijf jaar is de

nieuwste iPadvan2012 eenmastodont,Apple
geenmonopolistmeer en lees jedebriljanteuit-
leg enduidingvandeVolkskrantofDeMorgen–
elkuurgeüpdatet – voor een luttel bedragop
elektronischpapier.
Danzal blijkendat technologieniet devijand,

maardevriendvandeoude informatieversprei-
ders is.

V
Bert Wagendorp is columnist
van de Volkskrant, waar deze
column al verscheen.

De moderne
mens is in een
paar jaar een
onverbrekelijke
eenheid gaan
vormen met zijn
minicomputertje

Lezersbrieven
Reageren?
lezers@demorgen.be

La Petite Bande
Ikbenverontwaardigdenplaatsvervangendbeschaamdoverde
uitlatingvanN-VAkamerlidMirandaVanEetveldedie vindtdatLa
PetiteBandeniet echtnogVlaamse subsidiemoet krijgenomdatde
merknaam(alstublieft, zeg:merknaam) teFrans is.Hadze zich,
voordiedwazeopmerking, niet beter eerst geïnformeerd,waarom
voordienaamwerdgekozen?? Ikbeveel dewebstekwww.lapetite-
bande.beaan.LaPetiteBandewashethoforkest vanLodewijkXIV,
dat onderde leiding stondvande Italiaanse componistGiovanni
BatistaLulli ofte JeanBaptisteLully.
Misschien tochVlaamse subsidie toekennenomwille vande

Germaansenamenvansommige ledenvande familieKuijken?

Lieve De Buck, Wortegem-Petegem

Onderwijsdebat

Cruciaal indeonderwijsdiscussie is devraagof kinderenophun
twaalfdeal eengefundeerdekeuzekunnenmaken.Psychologenen
hersenbiologenzeggenvanniet,maar ik vraagmeafof dat twee
jaren later al zoveel gemakkelijker zal gaan: zal het erniet altijd op
neerkomendat kinderenbegeleidof gestuurdmoetenworden?
DesocioloogMarkElchardusklaagthet feit aandat onsonder-

wijssysteemteweinigdoet aandekansenongelijkheid en integen-
deel dezeongelijkheidquaafkomstnogversterkt.Daarompleit ik
voordeoprichtingvangemeenschappelijke campussenwaaralle
studierichtingenaanwezig zijnomsociale segregatie tegen te gaan.
Dekernvandit probleem ligt evenwelbuitende school: het is te

situeren inhethuisgezin en inde samenlevingals geheel.Manuele
beroepenverdienenomdie redenopwaardering, bijvoorbeelddoor
arbeiders enbediendeneengelijkwaardig statuut te geven, en ik
pleit ookvoorgezinsondersteuningengezinsbegeleiding. Indeze
tijd zouelkgezinmoetenbeschikkenoverhet internet enminstens
ééncomputer. Zorg ervoordatdiebetaalbaar zijn voor iedereen.En
voer eencampagnebij deouders, inhetbijzonderdie vanalloch-
toneoorsprong, omhet gebruik vanhetNederlands te stimuleren–
richtdesnoods eenmoslimzender inhetNederlandsop.

Staf De Wilde, De Haan

Leven na Rio

Erwordtdezedagenkort doordebocht gegaan:Rio+20 is een flop.
Er is geen reëel engagement, geenduidelijkedoelstellingen, geen
echt actieplan, geenvisie.Wat ishet danwel, dat document
genaamd ‘The futurewewant’?Zit er toch iets inspirerends in?
Het is geendocumentdatna tweedagenplots vanuit hetniets op

tafelwordt gelegd.Tussen februari enmeiwerdvijfwekenonder-
handeld inNewYork.Het is een tergend traagproces, dat efficiënter
enboeienderkan.Tochbevatde slottekst veel aanknopingspunten
waarmeeweverderkunnengaan.Bijvoorbeeld:maatschappelijk
verantwoordondernemenenduurzaamheidsrapportering, sociale
beschermingvoor iedereen; rechtenvandevrouw; rechtopwater
envoedsel; BanKi-moonsvoorstel ‘Energy for all’; eenproces voor
deuniverseleduurzaamheidsdoelstellingenna2015, als opvolger
voordemillenniumdoelstellingen; eenakkoord rondoceanen,met
eenperspectief opeenverdrag; het afbouwenvanniet-duurzame
subsidies; het tienjarig kader voorduurzameproductie encon-
sumptie; ‘Beyondgdp’: eennieuwe indicatordie verder gaatdanhet
bnp,het belangvangroeneeconomie; zuid-zuidsamenwerking...
Veel organisaties riepenopomdeslottekstniet te tekenen,maar

datwasgeenoptie. Er zijn aanknopingspunten,wezullennietmoe-
tenwachtenophet vingertje vandeVN,wantdat zit niet inde tekst:
geenverplichtingenvoorde lidstaten.Dat verhindert zovelenniet
omal aande slag te gaan.Die tendensdoet zichmeer enmeervoor
binnenhetdiscours rondduurzameontwikkeling.Wordthet eer-
der eenalliantie tussenzij diewillen, die ervoorwillengaan…ende
anderenzullenuiteindelijkwel volgen?Duurzameontwikkeling
gaatmeer enmeeruit vandepositievekrachten inonzemaat-
schappij die zewil ondersteunen.
‘What’s in it forme?’Heb ikherhaaldelijk gehoord, en ‘Ik gadit

nuomzettennaarmijnagenda.’ Voor zij diewillen, is hetniet
belangrijkofhetmoetofniet – zedoenhet gewoon.Enhopelijk
druppelt het verderdoor, enblijft hetniet beperkt tot 50.000aan-
wezigenende 1,3miljoenmensendiehunstemuitbrachten–daar-
voor zorgen is ieders taak.

Ilse Dries was delegatiehoofd voor de Vlaamse overheid in
Rio+20. Ze schrijft in eigen naam.


