
Sting: geen intieme luisteravond, maar een potig rockconcert. © Koen Bauters

VAN ONZE REDACTEUR

PETER VANTYGHEM
BRUSSEL Hoe lang zou het ge-

leden geweest zijn dat we Sting
nog eens in zo’n kleine zaal kon-
den zien? Wie vooraan zat, was al-
leen door die nabijheid al zo en-
thousiast, dat de kortgeschoren
ster maar moest opkomen om een
staande ovatie te krijgen. Waarna
hij ‘All this time’ inzette en ieder-
een kon vaststellen dat het geen
intieme luisteravond zou worden,
maar een potig rockconcert.
Dat stelde toch teleur. Nadat hij
zijn Police-verleden al afgestoft
had in grote zalen en stadions, en
zijn Sting-repertoire vorm had ge-
geven vanuit de klassieke muziek
die hij naar verluidt constant zit te
beluisteren, hadden we gedacht
dat een kleinschalige tournee naar
aanleiding van ‘25 jaar Sting’ ons
dichter bij de mens Gordon Sum-
ner zou brengen. ‘Less is more’,
‘small is beautiful’, weet u wel.
Niks hoor. Sting had superdrum-
mer Vinnie Coliuta niet voor niets
mee, en Dominic Miller liet zijn
elektrische gitaar graag scheuren,
al was het maar om zijn zoon Ru-
fus te laten zien wie de beste is. Tel
daar nog de violist Peter Tickell bij
– de broer van Kathryn en zoals
Sting afkomstig van Newcastle –
en Jo Lawry op viool en zang, en je
had een vinnige band.

Manisch

Sting zou Sting niet zijn als hij niet
opnieuw een stel minder bekende
songs tussen de hits had gescho-
ven en zijn muzikanten de ruimte
gaf om af en toe eens flink te sole-
ren. Dat werkte lekker in een ge-
kruid ‘Demolition man’ en een
goed uitgebalanceerd ‘Driven to
tears’. ‘Sacred love’ bouwde op een
snokkende baslijn en ‘Inside’ zwol
prachtig aan in een begeesterd
crescendo, met manisch vioolspel.
Maar soms liep het niet zo gewel-
dig.
In ‘Every little thing she does is

magic’ moest onze man zich ver
strekken om de hoge noten te ha-
len, ‘Seven days’ kreunde onder
een nodeloos lang eindspel (een
van Stings eeuwige euvels), ‘Heavy
cloud no rain’ liet horen dat Sting
nooit een goede funkateer zal
worden. ‘Ghost story’, een indrin-
gende song over zijn vader, bleef
toch wat steken in te veel egale
zoemtonen.

Het bleef echter reuzegezellig.
Sting, die er op zijn zestigste ge-
weldig patent uit zag, verblijdde
het publiek door het toe te spreken
in zijn beste Frans, en soms zelfs in
het Nederlands, zoals toen hij uit-
legde waarover ‘Stolen car’ ging:
‘Die man zijn leven is naar de klo-
ten’. Geen idee wie hem dat ge-
leerd heeft, maar met een onver-
valst Noord-Engels accent klonk
het bijzonder overtuigend.
Het beste moment kwam hele-
maal op het einde. Sting speelde
het afgezaagde ‘Message in a bott-
le’ fingerpickend alleen op akoes-
tische gitaar, die hij tegen zijn
borst klemde alsof het een kleine
cello of een luit was. Prachtig!
‘Love can mend your heart / but
love can break your heart’: je luis-
terde naar de woorden alsof ze
nieuw waren, en zo had het eigen-
lijk veel vaker mogen zijn.

Gehoord in het Koninklijk Circus in
Brussel op 4 maart.
★★★✩✩

Sting rockt stevig door
Sting vierde zijn 25 jaren als solo-
artiest met twee vinnige concerten in
het Brusselse Koninklijk Circus.

De
kortgeschoren
ster moest maar
opkomen om een
staande ovatie te
krijgen
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THEATER

Tartuffe
NT Gent. Gezien op 3 maart in de schouwburg
van Gent. Op tournee tot 2 juni.
★★✩✩✩

Parasiet, kwezel of komediant? Bij NT
Gent is Tartuffe vooral een vileine praat-
jesmaker. Storm op komst, zo voorspelt
hij.
Je gelooft hem niet, als deze onheilspro-
feet en wereldverbeteraar (mooie rol voor
Koen De Sutter) van wal steekt met zijn
verwarde monoloog. Flarden poëzie,
songteksten en Bijbelcitaten: alles op een
hoopje. Waar zit hier de list?
Toch is de burgerman Orgon meteen in de
ban van dit propere heerschap. Vooral als

de ronkende christelijke waarden over el-
kaar heen tuimelen. Op de tonen van ‘Oh
happy day’ klautert Wim Opbrouck pot-
sierlijk over de eerste rijen stoelen, om ons
van zijn instantbekering kond te doen.
Orgon is ziende blind. Hij belooft zijn
dochter en zijn eigendom aan deze welbe-
spraakte schurk. Bijna verliest hij ook zijn
echtgenote. Anders dan bij Molière loopt
het bij de regisseur Dimiter Gotscheff niet
goed af. Hij stoffeert het verhaal met flar-
den theatertekst van Heiner Müller, waar-
door het slot een onheilspellende apoca-
lyptische draai meekrijgt.
Gotscheff is gepokt en gemazeld in de
brechtiaanse traditie. Van deze Tartuffe
maakt hij een leerstuk volgens het boekje.
Alleen: het zit gevangen in zijn eigen
keurslijf. De boodschap over een bescha-

ving in crisis – alles de schuld van het kapi-
talisme – klinkt luid, maar blijft diffuus.
Molières huppelende verzen schuren en
knarsenmet het zwartgallige geprevel van
Müller. Laten we het hier op houden: Got-
scheff toont een wereld uit haar hengsels.

De voorstelling begint verbluffend, in een
orgie van kleurige snippers. Een batterij
kanonnen spuwt minutenlang confetti en
slingers. Maar in no time bekoelt de vrolij-
ke sfeer. Het rijkeluisfeestje gaat over in
ploeteren door de smurrie.
In Tartuffe zoeken de acteurs schaamte-
loos de hilariteit op. Het wordt een opbod.
In plaats van de voorspelde storm krijgen
we een strovuurtje aan speelstijlen, met
enkele sissende vuurpijlen erbovenop.
Alleen Frieda Pittoors houdt er het hoofd
bij. Ze speelt de meid Dorine, een aange-
spoelde Bulgaarse die het volkslied van
haar broodheren meekweelt. De immi-
grante krijgt een sterk geprofileerde rol.
Een van demotoren van dit stuk, dat nooit
echt wil aanslaan.

GEERT VAN DER SPEETEN

kort geding

Een orgie van kleurige snippers. © Phile Deprez
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Volgens de Koninklijke Sterrenwacht (KSB) heeft de zon
gisterochtend een plasmawolk de ruimte ingestuurd die de
radiocommunicatie boven ons land kan verstoren. In de
komende dagen kan zich nog eens een dergelijke zonne-
vlam voordoen,met een sterkere verstoring van de commu-
nicatie tot gevolg.
De gisteren uitgestoten plasmawolk had een snelheid van
ongeveer 1.000 kilometer per seconde. Aangezien zij niet
recht naar de Aarde gericht was, maar slechts gedeeltelijk,
verwacht de KSB weinig gevolgen als de bijbehorende
schokgolf onze aardbol passeert, vermoedelijk in de loop
van woensdag. De Sterrenwacht verwacht een ‘zwakke tot
matige geomagnetische storm’, met kleine gevolgen voor
navigatietoestellen (gps) en satellietverkeer. Elektriciteits-
centrales kunnen lichte hinder verwachten. Er zou slechts
een kleine kans op poollicht zijn. (belga)

AARDE

Zon heeft deze week
de hik
Door zonne-uitbarstingen kunnen elektriciteits-
centrales en navigatiesystemen hinder ondervinden.

Groepen dolfijnen groeten elkaar persoonlijk op zee, al
fluitend, voor ze samen verder zwemmen. Dat hebben
Schotse biologen ontdekt, die dagenlang achter de dolfij-
nen waren aangevaren.
Elke tuimelaar heeft zijn persoonlijke fluittoon: een hoog
melodietje dat ongeveer een seconde duurt. Die fluit leren
ze vlak na hun geboorte. Over het algemeen roepen ze hun
eigen naam. Het was niet eerder gelukt om het gefluit op
zee te volgen.
Bijna steeds zagen Nicola Quick en Vincent Janik het vol-
gende gebeuren bij een ontmoeting tussen groepen tuime-
laars: dolfijn Anna van groep A meldt zich, waarna dolfijn
Bart van groep B invalt. Een typische sequentie is: ‘Anna!’
‘Bart!’ ‘Anna! Anna!’ Waarna de groepen van Anna en Bart
samen verder zwemmen.
Quick en Janik, die erover schreven in het vakblad Procee-
dings of the Royal Society B, vonden het opvallend dat bijna
altijd één dolfijn per groep roept.
Zijn Anna en Bart de groepschefs? Of is ‘Anna’ een groet
waar heel groep A zich mee identificeert? We weten het
niet.

© NRC Handelsblad

NATUUR

Dolfijn fluit eigen naam
op zee

Anna! Bart! Anna! © rr

Nierpatiënten overlijden vaak aan hart- en vaatziekte.
Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen gaat daarom uit-
zoeken of lichaamsbeweging hun hartrisico verkleint. Re-
gelmatig bewegen zou ervoor kunnen zorgen dat patiënten
minder problemen ondervinden met de binnenbekleding
van de vaatwand die bij hen niet meer goed werkt.
Nierpatiënten doen sporten is niet makkelijk. Zij voelen
zich vaak moe en belanden in een vicieuze cirkel. Het UZA
start nu een proef met zestig deelnemers. De helft zal elke
dag vier keer tien minuten trainen op een hometrainer. De
andere helft krijgt alleen gezondheidstips enmoet niet ver-
plicht bewegen. De proef duurt drie maanden. (belga)

GEZONDHEID

Nierpatiënt moet sporten
tegen hartziekte

VAN ONZE MEDEWERKSTER

NATHALIE LE BLANC
BRUSSEL Als je een diagnose

te horen krijgt, heb je meestal al
een beeld van die ziekte: de oor-
zaak, hoe lang het probleem kan
duren, de impact op je leven en je
gezin, en hoe de aandoening ge-
controleerd of genezen wordt.
Uit onderzoek aan de universiteit
van Auckland en Kings College,
Londen, blijkt dat dat beeld een
grotere rol speelt voor iemands
gezondheid dan wetenschappers
tot nu toe dachten.
‘Onze perceptie van een ziekte
bepaalt onze beslissingen en ons
gedrag na een diagnose’, stelt psy-
chologiehoogleraar Keith Petrie,
hoofdauteur van een rapport dat
in het februarinummer van het
vakblad Current Directions in
Psychological Science verscheen.
‘Stel dat je een hartaanval hebt
gehad. De kans is groot dat je arts
je zal aanraden om op dieet te
gaan, te stoppen met roken en
meer te bewegen. Maar als jij er
rotsvast van overtuigd bent dat je
hartaanval het gevolg is van te
veel stress, dan lijken die maatre-
gelen nutteloos. Het rustiger aan
doen op je werk zal je dan waar-
schijnlijk een beter idee lijken.’
‘Misschien zal je je daarom niet
zo strikt aan je nieuwe leefregels
houden, wat dan weer een con-

creet effect op je gezondheid
heeft. Het cruciale punt is dat on-
ze perceptie ons gedrag bepaalt:
of je hulp zoekt of niet, hoe je zal
functioneren met je aandoening,
hoe goed je je aan de behandeling
houdt, hoelang je probleem gaat
duren en in sommige gevallen
zelfs de sterfte.’

Uit een paar onderzoeken die Pe-
trie en zijn collega John Wein-
man van naderbij bekeken, bleek
zelfs dat hoe wij over een ziekte
denken, een grotere rol speelt
dan de ernst van de aandoening
zelf.
Borstkanker, een hartaanval,
nierstenen of diabetes: mis-
schien heeft iemand in je familie
dat probleem,misschien heb je er
iets over gezien of gelezen in de
media, misschien heb je het ooit
eens gegoogeld. Je perceptie kan
correct, helemaal fout en alles
daartussenin zijn.

‘We denken vaak dat medisch
succes afhankelijk is van de juiste
diagnose, techniek of medicatie,
maar vergeten dat dat allemaal
geen zin heeft als de patiënt zich
niet aan de behandeling houdt’,
stelt Petrie.
‘Dat is al jaren een onderschat
probleem binnen de gezond-
heidszorg. Een goede medische
behandeling gaat net daarom
veel verder dan de juiste pillen
voorschrijven. Je kunt als arts de
perfecte diagnose stellen en een
uitstekende behandeling voor-
schrijven, maar als die niet over-
eenkomt met het beeld dat je pa-
tiënt heeft van zijn ziekte en de
behandeling die daarbij hoort, is
de kans groot dat die zich er niet
aan houdt.’

Tweerichtingsverkeer

Artsen vergeten wel eens hoe
weinig hun patiënten weten over
moderne geneeskunde of het
menselijke lichaam. De huidige
informatie-overload maakt alles
nog verwarrender. Dat maakt de
rol van arts nog belangrijker,
vindt Petrie.
‘Het is essentieel dat artsen expli-
ciet vragen naar wat de patiënten
over hun ziekte denken. Dat is de
enige manier waarop je als arts
eventuelemisverstanden of foute
beelden uit de wereld kunt hel-
pen.’
Maar het is volgens Petrie wel de-
gelijk tweerichtingsverkeer. ‘Als
patiënt is het belangrijk dat je je
behandelende arts duidelijk laat
weten wat jij over je ziekte denkt.
Alleen zo kan hij je goed helpen.’

PERCEPTIE BEPAALT GEDRAG NA DIAGNOSE

Wat u over uw ziekte denkt,
is belangrijk voor uw genezing
Een juiste diagnose is uiteraard cruciaal als je
ziek bent, maar nieuw onderzoek toont aan dat
ook het beeld dat de patiënt zelf heeft over de
aandoening, een rol speelt.

Beeld van ziekte
bepaalt of je
je aan je
behandeling
houdt

Het is essentieel dat artsen expliciet vragen naar wat de patiënten over hun ziekte denken. © rr


