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Latenwe de burgemeester
van Aalst dankbaar zijn.
Eindelijk seks in de politiek,
helaas per video op internet.
Alweer lang geledenwerden
Ilse Uyttersprot en haar toen-
malige verloofde besprongen
door demiddagduivel. Hetwas
vakantie en ze stonden op een
toren, allicht aan de rand van
uitputting, want klimmen is
niet iedereen gegeven. Dus
wankelden ze even tegen elkaar
op. Altijd link op Kreta – aan
iedere aanraking ontspringen
duizendenhormonen.
Dangebeurendingen.
Zij hangt voorovergebogenop

eenmuurtje, hij achterhaar in
hondjeshouding.De video is

onscherp,maar inhet gezicht
van Ilse zie jehet clair-obscur
vangenot ontstaan. Tocheen
ander licht dan zeoverdagop
Kreta gewendzijn. Vandaar:
haastig inblikken, dat curiosum.
Schandaal: zedenschennis in

deopenbare ruimte.Wat zou
dangeenopenbare ruimte zijn
opKreta?Hoezo zedenschen-
nis? Erwordt eenbeetje treurig
gecopuleerdmet kleren aan.
Geenhalve vleknaakt te zien.
Noemhet artistiekneukenvoor
de foto. Kinderenwarenookniet
aanwezig.
Toch vindtOpenVlddat de

burgemeesternietmeer kan
functioneren als lintjesknipper.
Jawel, OpenVldwaar vreemd-
gaaneengrondwetsartikel is.
Godver, daar is zeweer: de

voorbeeldfunctie. Proef het
woord en spuughetuit.

Hugo Camps
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Doodof levend.TweemiljoendinarophoofdKadhafi

BRUSSEL ● De toppositie van
Belgische wetenschappers
staat onder druk. De
Vlaamse en federale over-
heden spenderen volgens
academici te weinig aan
onderzoek. ‘Als de budgetten
verminderd worden, moet ik
het land verlaten’, zegt
alzheimerspecialist Bart De
Strooper (KU Leuven)

DOOR REMY AMKREUTZ

België en Vlaanderen hinken
achterop ten opzichte van de ons
omringende landen, meldt een
rapport van de federale diensten
voor Wetenschapsbeleid. Zo ste-
gen de uitgaven voor universitair
onderzoek in Duitsland, Japan en
deVerenigdeStaten, terwijl zehier
daalden. Bart De Strooper, profes-
sor menselijke erfelijkheid aan de
KU Leuven en internationaal gere-
nommeerd alzheimerexpert, laat
zich erg kritisch uit over de bud-
getten van de Vlaamse en federale
overheid. “De laatste drie jaar
bekijk ik met stijgende onrust.
Duitsland investeert enorm veel
in alzheimeronderzoek, België
doet niks. Er is een absoluut
gebrek aan langetermijnstrategie
en -planning.” De Leuvense kan-
kerspecialist Peter Carmeliet valt
hem bij. “Als ons land internatio-
naal wil meespelen, moeten er

meer subsidies komen. Nu is dat
ondermaats.”
Om internationaal aan te haken

moet er volgens De Stroopermeer
geld komen. “Zonder investerin-
gen gaan we uit de Champions
League verdwijnen. Ik hoop nog
altijd dat de Vlaamse regering een
expertisecentrum voor alzheimer
gaat ontwikkelen.” Toch is hij pes-
simistisch. “Ik moet zeggen dat ik
wat wanhopig word. We hebben
de laatste jaren op verschillende
vlakken een wereldleiderspositie
ingenomen. Ik heb een aantal top-
aanbiedingen in het buitenland
latenstaanomdat ikechtgeloof in
hetpotentieelhier inVlaanderen.”
Deoverheidzoumet tweematen

meten. “Nog steeds probeer ik te
begrijpen waaromhetmogelijk is
om miljoenen te vinden voor het
topvoetbal in België, terwijl
dezelfde inspanningennietmoge-
lijk zijn voor een toponderzoeks-
ploeg.” Volgens De Strooper
bevindt Vlaanderen zich op een
kritisch punt op het vlak van ont-
wikkelen van medicatie.
“Vlaanderen kan in dit domein
een leidende positie innemen
maar dan is er politieke wil nodig
omer een prioriteit van temaken.
Als de budgetten voor weten-
schappelijk onderzoek worden
gereduceerd, maakt dat verder
werkenonmogelijk enmoet ikhet
land verlaten.” >8
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Onderwijsminister Smet
hervormt loopbaan leraren

Brusselwil eigenSportpaleis

BRUSSEL ● Vlaams minister
van Onderwijs Pascal Smet
(sp.a) werkt tegen 2012 aan
een ambitieus plan om de
loopbaan van de Vlaamse
leraren aan te pakken. Het
plan voorziet onder andere
de komst van assistenten
voor leerkrachten.

Mieke Van Hecke van het katho-
lieke net is voorstander, maar de
vakbonden reageren iets minder
positief. “Wij vrezen dat als er op
een bepaaldmoment geen vervan-
ger voor de les wiskunde is, de
onderwijsassistent zal ingescha-
keldworden ‘omdatdie inhetmid-
delbaar ook wel wiskunde heeft
gehad’, endanzijnwevertrokken.”
Het plan heeft het ook over de

herinvoering van de vervangings-
pool voor leraren, die in 2005werd
afgeschaft. Diemoet een oplossing
bieden aan beginnende leerkrach-
ten die niet meteen een voltijdse
jobvinden. JosVanDerHoevenvan

de Christelijke Onderwijscentrale
(COC) vreest dat leerkrachten zo
het knechtje van de schooldirec-
teur zullenworden.
Ten slotte wil Smet de loopbaan

vande leerkracht flexibelermaken
dankzij de invoering van de ‘jaar-
opdracht’. Die maakt het mogelijk
speciale opdrachten, zoals het
begeleiden van een project buiten
de schooluren, bij de jobopdracht
te rekenen. Hoewel de vakbonden
ook daar praktische bezwaren
tegen opvoeren, staat het Gemeen-
schapsonderwijsnietweigerachtig
tegenover de plannen. “De loop-
baan moet flexibeler, maar het is
opditmomentmoeilijk omal ja of
nee te zeggen tegen het plan. Het
echteonderhandelenmoetnunog
beginnen”, zegt Ann VanDriessche
vanhetGemeenschapsonderwijs.
Minister Smet hoopt het plan

tegenheteindevanvolgendschool-
jaar uit te werken, maar die doel-
stelling lijkt volgens de vakbonden
moeilijkhaalbaar. (ADB) >3

BRUSSEL ● Het Antwerpse Sport-
paleis krijgt binnenkort mis-
schien wel stevige concurrentie
van een nieuwemuziektempel in
Brussel.
Burgemeester Freddy Thiele-

mans (PS) laat onderzoeken of
Paleis 12 op de Heizel omgetoverd
kan worden in een gigantische
concertzaal voor maar liefst
12.000 muziekfans. “Concert-
organisatoren bestoken ons met
vragen voor een zaal met een gro-

tere capaciteit”, aldus Thielemans.
De burgemeester ziet met lede

ogen hoe internationale acts nu
haast automatisch naar het
Sportpaleis trekken. “We zien
heel wat grote concerten aan
onze neus voorbijgaan. Die zaal is
dus broodnodig voor onze cultu-
rele uitstraling.” De ambitieuze
deadline voor de megaconcert-
zaal is 2012. Hoeveel de zaal pre-
cies zal kosten, is vooralsnog
onbekend. (ADB) >25

BRUSSEL ● De Libische Nationale
Overgangsraad zet een prijs van
twee miljoen Libische dinar op
het hoofd van Muammar Kadhafi.
Dood of levend. Het geld wordt
geschonken door een lokale
zakenman uit Benghazi. Als
iemand uit zijn onmiddellijke
omgeving de gevallen Libische
dictator zou verraden, belooft de
Overgangsraad ook volledige
amnestie voor misdaden uit het
verleden.

Westerse leiders durven niet te
spreken van een overwinning
zolangde69-jarigeKadhafi en zijn
harde kern gewapend verzet blij-
ven organiseren. Zowel de rebel-
len als de VS geloven dat Kadhafi
nog in Libië is. In een radiobood-
schap riep hij zijn volgelingen op
omzich te blijven verzetten.
Datgebeurdeook. InTripoliwerd

nog steeds zwaar gevochten rond
Kadhafi’s veroverde hoofdkwartier
Bab el-Aziziya en rond het luxeho-

tel Rixos, waar tientallen journalis-
ten uit een gijzelingssituatie kon-
den worden ontzet. Het vliegveld
van Tripoli werd vanuit omliggen-
dedorpenbeschoten.Deopstande-
lingen omsingelen ook Sirte, de
geboorteplek van Kadhafi,maar ze
onderhandelen erwelmet de loka-
le leiders over een vreedzameover-
gave. De Overgangsraad treft al
voorbereidingen om te verhuizen
vanBenghazi naar Tripoli.
Frankrijk en de VS leggen eerst-

daags aan de Veiligheidsraad een
resolutie voor om Kadhafi’s bevro-
ren tegoeden vrij te maken om de
humanitaire noden van de
Libische bevolking te lenigen.
Alleen al in de VS gaat het om een
bedrag van anderhalf miljard dol-
lar. Om de transitie in goede
banen te leiden organiseert
Frankrijkop1 septembereenLibië-
conferentie in Parijs. (MR) >4-5, 15
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