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Trouble, de rijkste hond ter
wereld, is op zijn twaalfde over-
leden. Trouble was het troetel-
dier van hotelmagnaat Leona
Helmsley. Die overleed in 2007
en liet 12 miljoen dollar achter
aan Trouble. Een rechter beslis-
te in 2008 daarvan 6 miljoen
aan haar kleinkinderen te
geven en 2 miljoen aan de
hond. Trouble kreeg 8.000 dol-
lar per jaar voor zijn verzor-
ging, 1.200 dollar voor voeding
en een voltijdse lijfwacht. Dat
laatste was nodig, want het
beest kreeg doodsbedreigin-
gen. Wat er nog overblijft van
de 2 miljoen dollar die Trouble
kreeg, gaat nu in een fonds
voor honden.  (BDB)

Een basisschool in het Britse Nuneaton krijgt
de wind van voren van een groep ouders
omdat zevenjarige jongetjes er straf krijgen
wanneer ze soldaatje spelen. Leerkrachten

van de Nathaniel Newton Infant School straf-
ten twee jongens die op de speelplaats geweren
nabootsten met hun handen. De school verant-
woordt de straf met de boodschap dat “dit soort

gebaren niet aanvaard kunnen worden.” Daarop
volgde een bits debat met een grote groep
ouders die maatregel “absurd en achterhaald”
noemen. Ze wijzen de directie erop dat kinderen
“in al te zachte dekens wikkelen” nefast is voor
hun opvoeding en hen niet voorbereidt op de
echte wereld. De ruzie tussen school en ouders
over soldaatje spelen is nog niet bijgelegd.

Vorig jaar kwam de aan cos-
metische ingrepen ver-
slaafde Sarah Burge in het
nieuws omdat ze haar toen
zesjarige dochter Poppy
leerde paaldansen. Voor
Poppys zevende verjaardag
bedacht de 50-jarige
‘Human Barbie’ nu een
cadeau waarmee het kind
volgens de moeder in de
wolken is: een waardebon
van 6.750 euro voor een
borstvergroting. “Als ze
vanzelf grote borsten
krijgt, kan ze er altijd een
andere ingreep mee beta-
len”, klinkt het pragma-
tisch. Haar eigen 51ste ver-
jaardag later dit jaar wil

Sarah Burge ‘vieren’ met
een facelift, kontimplanta-
ten en een liposuctie.
Haar jongste dochter
mag alles dan zien op
video. In een reactie
op de tonnen kritiek
die ze krijgt voor
het verjaardagsca-
deau zegt Burge:
“Ik word boos op
buitenstaanders
die zeggen dat ik
een slechte moe-
der ben. Meisjes
vallen niet meer
voor Sneeuwwitje
en Assepoester, ze
willen zo beroemd zijn 
als Lady Gaga.”

STAND DER DINGEN

Moeder schenkt zevenjarige 
dochter bon voor borstvergroting

Schooljongens mogen geen soldaatje meer spelen 

Rijkste hond ter
wereld is niet meer

Meest gepiercete vrouw ter wereld van straat

In het Schotse Edinburgh is Elaine
Davidson getrouwd. Davidson is vol-
gens het Guinness Book of Records
de meest gepiercete vrouw ter
wereld. Ze heeft niet minder dan
6.925 piercings. In haar vagina

alleen al heeft ze er 500, zowel
in- als uitwendig. De piercings
wegen ruim drie kilo in totaal.

Davidson, een voormalige

verpleegster uit Brazilië, heeft onder-
tussen haar eigen Wikipediapagina,
waarop staat dat ze wel niet drinkt en
geen drugs gebruikt. De vrouw is nu
eindelijk met een geliefde in zee kun-
nen gaan die geen graten ziet in het
metaalwerk. Haar man Douglas
Watson, een gepensioneerde ambte-
naar, is daarmee op slag ook een
bekend figuur.

Nu worden er overal vragen
gesteld: in de pers, op straat, in
het parlement. Over de actie,
maar ook over ggo-voedsel. Ngo’s
zijn al vijftien jaar bezig om de

problemen met genetisch gemanipuleerd
voedsel aan te kaarten, maar nooit eerder is
het onderwerp zo over de tongen gegaan.”

Minister Annemie Turtelboom (Open
Vld) noemde de activisten ‘ordinaire
relschoppers’...

“Doodjammer is het, hoe de actievoerders
nu gecriminaliseerd worden. Volgens mij
een manier om het echte debat uit te weg te
gaan. ‘Bendevorming’: dat is toch overdre-
ven? Wat het ‘geweld’ betreft: dat was er
niet. Kijk de beelden er maar op na. Het
enige geweld dat je zal zien is agenten die
hun matrakken gebruiken op de activisten.
Blijkbaar wordt dat als legitiem
beschouwd. Net zoals de militaire interven-
tie in Libië als legitiem wordt beschouwd.”

De vraag was eigenlijk: hebt u uzelf
niet in de voet geschoten?

Kijk: als niemand rechtstaat, verzinkt je
stem in het niets. Mijn onderzoek aan de
universiteit cirkelde rond het gegeven ‘hoe
ontstaan sociale veranderingen?’. Mijn
bevinding was dat elke sociale evolutie
voortkomt uit frictie, uit conflict. Geen soci-
ale vooruitgang zonder dat er eerst dissi-
dente stemmen zich durven verzetten
tegen de gevestigde orde. Rosa Parks die
haar plaats in de bus niet wil afstaan: een
daad van burgerlijke ongehoorzaamheid.
Stemrecht voor vrouwen, de vakbonden: er
was geen sprake van geweest als men geen
standpunten had ingenomen die op dat
moment als ongepast werden bestempeld.
Hopelijk bekijkt men deze aardappelactie
binnen tien jaar op dezelfde manier. Al zul-
len we pas later weten of we echt iets heb-
ben gebougeerd. Of het allemaal iets heeft
uitgemaakt. Of de persoonlijke gevolgen
afwegen tegen het grotere plaatje. Maar
onszelf in de voet geschoten? Nee, dat denk
ik niet. De belangen van de private bedrij-
ven en achterliggende motieven van de
proef zijn zichtbaar gemaakt. Het debat
woedt. Eindelijk.”

Hebt u zelf plantjes uitgetrokken? 
“Nee.”

Was het de eerste keer dat u deelnam
aan een directe actie? Of neemt u elk
weekend deel aan een bomspotting?

“Ik denk dat het voor weinig mensen in
Wetteren ‘de eerste keer’ was. Zelf heb ik in
het verleden al eens deelgenomen aan een
bomspotting of klimaatkamp. Of een criti-
cal mass bikeride: een ludiek protest tegen
de overmacht van de auto in de stad. In een
stad kan je je best per fiets of te voet ver-
plaatsen, toch? Voor ik aan de KU Leuven
begon, heb ik een doctoraat geschreven
over stadsontwikkeling. Waarbij ik me
dezelfde vragen stelde: in wiens belang
worden bepaalde projecten uitgevoerd?

“Ik ben geen ecofundamentaliste ofzo,
gewoon iemand die begaan is met sociale
rechtvaardigheid en het milieu. Mijn opvat-
tingen vertalen zich eveneens in het wie-
den van een collectieve moestuin, of de
aankoop van fairtradekoffie en biogroen-
ten. En ik maak deel uit van een voedsel-
team: in groep trekken we naar een boer
die ons dan voorziet van een groente die hij
op dat moment toevallig in voorraad
heeft.” 

Uw moeder, Leen Laenens, is gewezen
volksvertegenwoordiger voor Agalev.
Het kwam met de paplepel?

“Ieder kind krijgt van thuis uit bepaalde
waarden mee. Ik heb van mijn ouders een
kritische blik op de maatschappij geërfd. Ze
hebben mij altijd gestimuleerd om vraag-

tekens te plaatsen. Maar de keuzes die ik
vandaag maak, maak ik zelf. Het is een
voortdurend leerproces.

“Al van kinds af aan ben ik bezorgd
geweest over de kwestie: waar komt ons
voedsel vandaan? We vragen ons veel te
weinig af hoe die maaltijden op ons bord
belanden? Hoe voedsel wordt geprodu-
ceerd en welke weg het aflegt naar de koel-
kast is haast onzichtbaar geworden. In de
lagere school hoorde ik ooit een klasge-
nootje bij hoog en laag beweren dat ham-
burgers niet van een koe kwamen. Dat is
me altijd bijgebleven.

“Transparantie: dat is waar we met deze
actie in wezen ook naar streefden. Waarom
begint men niet eens met het publiek
maken van de contracten tussen BASF en de
VIB? Hoeveel geld vloeit er niet naar de uni-
versiteiten in het belang van de biotechno-
logie? Sommige kennis wordt blijkbaar
meer naar waarde geschat dan andere. Het
huidige financieringsmodel van de univer-
siteiten is volledig op output gestoeld. Zijn
er andere belangen die speelden bij mijn
ontslag? Ik beantwoord de vraag niet, ik
stel ze alleen.”

Gaat u nu gewoon op zoek naar ander
werk, of gaat u uw ontslag aanvech-
ten?

“Ik ga mijn ontslag aanvechten. Vraag me
nog niet hoe. Voor details is het te vroeg.
Gelukkig kan ik bij veel mensen rekenen op
steun. Er doet een petitie de ronde, om het
waarschijnlijk disproportionele ontslag
ongedaan te maken. Wellicht heeft men
mij geviseerd omdat ik de dag van de actie
met mijn naam en gezicht op televisie ben
verschenen. Nochtans heb ik altijd in eigen
naam gesproken toen ik me solidair met de
actie verklaarde. Voor mijn gesprek met de
rector heb ik de redenen voor mijn aanwe-
zigheid in Wetteren ook grondig beargu-
menteerd. Het is een jammere gang van
zaken. Ik kan dit ontslag niet zomaar laten
passeren. Niet alleen omwille van het prin-
cipe of om het feit dat ik zelfs niet kan gaan
doppen, maar ook omdat ik mijn job echt
graag deed. Ik ben en blijf onderzoekster in
hart en nieren.”

BRUSSEL ● De kritiek op het
ontslag van Barbara Van Dyck
door de KU Leuven na haar steun
aan de ggo-vernielactie zwelt aan.
Vlak nadat de top van de
universiteit sancties aankondigde,
vertrok al een protestbrief naar de
rector ondertekend door Van
Dycks eigen departementshoofd.
Een petitie die werd opgestart
door collega’s telt inmiddels al
2.170 ondertekenaars. Enkelen
verduidelijken hun steun.

Een van de ondertekenaars is Chris
Kesteloot, professor geografie aan de
Leuvense faculteit Wetenschappen.
“Waarom heeft de top van de universi-
teit snel tot ontslag beslist in plaats van
haar eigen academische oversten te
horen? Een blaam tot daar toe, maar ont-
slag is meer dan een stap te ver. De top
heeft zo vermoedelijk een voorbeeld-
sanctie willen stellen.”

Meteen nadat de KU Leuven sancties
aankondigde, stuurden een 35-tal acade-
mici sociale wetenschappen uit binnen-
en buitenland en mensen uit het mid-
denveld een protestbrief naar de
Leuvense rector, verduidelijkt Kesteloot.
Hilde Heynen, departementshoofd van
Van Dyck, ondertekende die. “In de brief
werd een dialoog gevraagd over de
kwestie. Ook werd de universiteit opge-
roepen het vertrouwen te behouden in
de kritische reflectie en maatschappelij-
ke betrokkenheid van haar onderzoe-
kers. Er werd dan ook gevraagd geen
sancties te treffen, maar een debat te
openen. Ze stelden dat het verengen van
deze actie tot een daad van geweld -
tegen aardappelen? - de aandacht

afleidt van het noodzakelijke politieke
debat.” 

De universiteit besliste Van Dyck toch
te ontslaan. Daarna werd een petitie
opgestart. De initiatiefnemers keuren
het doelwit en de tactiek van de actie
tegen het ggo-aardappelveld niet goed,
maar vinden Van Dycks ontslag buiten-
proportioneel.

Vrije tijd

“Ik ben tegen vernieling van het ggo-
aardappelveld, maar het kan niet dat
een werkgever een werknemer ontslaat
omdat die in zijn vrije tijd politieke
standpunten verdedigt”, zegt Laurens
Lavrysen van de Universiteit Gent. “Ze
trad op als privépersoon, niet als verte-
genwoordiger van de KU Leuven. Als ze
strafbare feiten zou gepleegd hebben -
wat zeer de vraag is - is het enkel aan de
bevoegde autoriteiten, het gerecht, om
daarover te oordelen. Het is niet omdat
de actie gericht was tegen wetenschap-
pelijk onderzoek dat de universiteit
daardoor feller moet reageren dan
anders.”

Volgens ondertekenaar Yves Pepermans
van de Universiteit Antwerpen creëert
het ontslag mogelijk een gevaarlijk pre-
cedent. “Ik sympathiseer met het doel
van FLM (Field Liberation Movement,
red.), maar niet met de concrete actie. Ik
hoed me voor het groeiende politieke kli-
maat waarbij onder meer directe acties
steeds meer als ongewenst worden
beschouwd of soms zelfs worden gecri-
minaliseerd. Ik hoed me ook voor een
samenleving waarbij slechts privéfinan-
ciering bepaalt wat onderzocht moet
worden.” (NC)

Ook academische oversten Van Dyck
protesteren tegen ontslag
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CHRIS KESTELOOT (PROFESSOR GEOGRAFIE KU LEUVEN):

Waarom heeft de top van de universiteit
snel tot ontslag beslist in plaats van haar
eigen academische oversten te horen?
Ontslag is meer dan een stap te ver

Pijnstiller is nog te duur ● Steeds
meer patiënten met chronische pijn
krijgen de pijnstiller paracetamol
terugbetaald, maar slechts 13 procent
kan daarvoor gebruik maken van het
meest gunstige terugbetalingssys-
teem. Voor de terugbetaling van para-
cetamol bestaan twee systemen. Het
eerste dateert uit 2007 en voorziet een
terugbetaling van 20 procent. In 2010
kwam er een nieuw systeem voor
goedkopere producten. In dat systeem
krijgt de patiënt 75 procent van de
prijs terug. Uit onderzoek van de CM
blijkt dat deze goedkopere en best
terugbetaalde geneesmiddelen slechts
in 13 procent van de gevallen worden
voorgeschreven.” De CM pleit daarom
voor één enkel gunstig terugbetalings-
systeem”, zegt CM-voorzitter Marc
Justaert.

Diabetespil Actos verboden in
Frankrijk ● Het Franse medische
inspectieagentschap Afssaps heeft
beslist om twee diabetesmiddelen uit
de handel te nemen. Het gaat om
Actos en Competact. De verkoop in
België is nog niet stilgelegd, zegt het
Federaal Agentschap voor Genees -
middelen en Gezondheidsproducten
(FAGG). In België is enkel het middel
Actos in de apotheker te krijgen. De
Europese Commissie gaf in 2000 een
vergunning voor het medicijn, maar
momenteel loopt op dat niveau een
evaluatie. Uit een jarenlang lopend
onderzoek bleek immers een ver-
hoogd risico van 20 procent op blaas-
kanker voor wie het medicament
neemt. De resultaten van de studie
werden overgemaakt aan het
European Medicines Agency (EMA) in
Londen, dat de zaak nu verder
opvolgt. België wacht op het resultaat.

Ziekteverzuim bij De Lijn niet
torenhoog ● Het ziekteverzuim bij De
Lijn is “helemaal niet torenhoog”. Dat
zegt Vlaams minister van Mobiliteit
Hilde Crevits (CD&V) in een reactie op
cijfers van Open Vld-parlementslid
Marino Keulen. Volgens Keulen is het
personeel van De Lijn jaarlijks 18 dagen
of 8,5 procent van de arbeidsdagen
afwezig en ligt het absenteïsme daar-
mee een pak hoger dan het gemiddel-
de in de privésector. Keulen ziet een
“verkeerde mentaliteit” als oorzaak.
Maar volgens Jan Roegiers (sp.a) zijn de
cijfers van Keulen “één grote leugen”
en wordt het personeel van De Lijn
onterecht gestigmatiseerd. Die stelling
is bevestigd door de cijfers van Crevits.
Zo ligt het totale ziekteverzuim in
grote privébedrijven bijvoorbeeld op
8,98 procent. 

Senaat eist ambitieus armoede-
bestrijdingsplan ● De Senaat vraagt
de toekomstige regering een nieuw,
ambitieus federaal Plan Armoede -
bestrijding uit te werken. Dat doet ze
in een kaderresolutie en een specifieke
resolutie over kinderarmoede. Die wer-
den unaniem goedgekeurd met zes
onthoudingen van het Vlaams Belang
en een van N-VA. “Strijden tegen
armoede en sociale uitsluiting is onze
plicht”, zegt Cindy Franssen (CD&V),
die de kaderresolutie indiende.
Volgens de jongste EU-statistieken
loopt 14,7 procent van de Belgische
bevolking een armoederisico op basis
van inkomen. In Vlaanderen moet 13
procent van de gezinnen noodzakelij-
ke gezondheidszorg uitstellen omdat
er geen geld voor is. (BELGA)

■ ‘We hebben een proef verstoord, geen wetenschappelijk onderzoek vernietigd’, zegt Van Dyck over de aardappelactie.
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