
Zuid-Afrikaanse president Zumamag blijven
Er komt geen procedure om de
Zuid-AfrikaansepresidentJacob
Zumaaftezetten.Eenstemming
inhetparlementomdepresident
uitzijnambttezettenhaaldeniet
voldoende stemmen.
De oppositie wil dat Zuma

aftreedt omdat hijmiljoenen uit
de staatskas ten onrechte heeft
gebruiktvoorverbouwingenvan
zijnwoonverblijf inNkandla.De

hoogste rechtbank oordeelde
afgelopenweekdat depresident
eendeelvandatgeldmoetterug-
betalenomdathetonrechtmatig
is gebruikt. Zumamoet dat deel
van de verbouwing voor eigen
rekening nemen. Het gaat om
zakenalseenamfitheatereneen
groot zwembad.
Zuma verontschuldigde zich

afgelopen donderdag voor de

frustratie en verwarring die het
schandaal rond de 20 miljoen
euro kostende verbouwing van
zijn woonverblijf in Nkandla
heeft veroorzaakt. De Zuid-
Afrikaanse oppositieleider
Mmusi Maimane deed de excu-
ses vande 73-jarige Zumadirect
af als ‘misleiding’. Zuma’s eigen
partijANCbleefhem,ooktijdens
de stemming, steunen. �VK�
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1Men kan gezicht
zien, maar in de
hersenen loopt het
mis. Verschillende
onderdelen van het
gezicht kan men
niet samenzetten.

2 Kleur kan helpen visuele input verbeteren. Uit 16 miljoen
kleuren worden 120 mogelijkheden ontwikkeld.

3 Bril geeft gezichtsblinde gekleurde
filter. Die reguleert de info en helpt
hersenen om gezicht als één geheel
te zien.
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paardenmest

spreekt, oefent ze almeer dan 2.000 jaar een
grote aantrekkingskracht uit ophistorici en
zelfs opmilitairen. Onder anderenNapoleon
bleek erdoor gefascineerd.
Hoewel het resultaat natuurlijk veel door-

slaggevenderwas danhoeHannibal over de
Alpen trok, zorgde de vraag langswelke route
zijnmilitair circus op 2.400meter hoogte het
gebergte bedwong ook al die tijd voor kop-
brekens.
Demeest populaire hypothese tot nu toewas

eenweg via de Col duClapier. Maar ook deCol
deMontgenèvre, de Col deMont Cenis en de
Kleine Sint-Bernarduspas zijn al naar voren
geschoven. Directe bewijzen zijn er echter nooit
gevonden. Enhoewel het antwoord erweinig
toe doet, is het beeld van olifanten in de sneeuw
blijkbaar zo fascinerenddat er door de jaren
heenpassionele ruzies tussenhistorici ontston-
den over de exacte route.
Een internationaal teamstelt nu dat ze het

raadsel hebben opgelost. Hoofdonderzoeker en

geomorfoloogBillMahaney (YorkUniversity,
Toronto) verdiepte zich twintig jaar geleden al
in de kwestie op basis van dewerken vanLivius
enPolybius. “Hetwerd eenuit de hand gelopen
hobby”, zegtMahaney. Hij legde de beschrijving
vanhet landschapdoor deRomeinse auteurs
naast dewerkelijkheid en trok verschillende
kerennaar deAlpen omrotspartijen te bestude-
ren. Later kwamen er lucht-en satellietbeelden
bij.
Uiteindelijk beslootMahaney dat enkel langs

deCol deTraversette de rotspartijen liggen die
voor een vande grote impassesmoetenhebben
gezorgd. Die route ligt zuidelijker dande routes
in demeest populaire hypotheses en zewas ook
noghachelijker. MaarMahaney acht hetwaar-
schijnlijk datHannibals leger, opgejut door de
Gallische vijanden, geen andere keuze haddan
deze zuidelijkere route.
Een eeuwgeleden is ze al voorgesteld door

bioloogGavin deBeer,maar dewetenschappe-
lijkewereld hechtte er nooit veel belang aan. In
twee artikels in het vakbladArchaeometry leg-
genMahaney en co. nuuitwaaromze datwel
zoudenmoeten doen. Nogmeer details over
stukken rots op deCol deTraversette die vol-
gens Polybius “op geen enkele andere col voor-

komen”, zetten het teamaanomandere onder-
zoeksmethodes in te zetten.
Sinds 2011 hebbende onderzoekers zich ver-

diept in een blok turf die op 2.580meter vlak bij
de Col de la Traversette ligt. Alleen al die erva-
ring heeftMahaneynogmeer doen inzienwat
voor een zware inspanningHannibals tocht
moet zijn geweest. Het blok turfmoet een van
de enige plaatsen geweest zijnwaar het leger
vanHannibal kon rusten, omdat er veel gras
was.Het teamkon afleiden dat de gronddaar
flinkmoet zijn omgewoeld. Dat is op geen
enkele andere col te zien enniet te verklaren
door natuurlijke fenomenen. Maar het iswel
exactwat je zou verwachtenmocht er een
enorm legermet olifanten zijn gepasseerd.
Koolstofdatering laat ook zien dat de grond

moet zijn omgewoeld rond 218 voor Christus,
het jaar vanHannibals passage door deAlpen.
Uit labotests op demodder uit de omgewoelde
laag komtnaar voren dat die volmet resten van
paardenmest zit. Een vande belangrijkste
bewijzen is de aanwezigheid vanDNAvande
clostridiabacterie, die veel voorkomt bij paar-
den enmensen. Omdat op deze hoogte in de
Alpennauwelijks zoogdieren leven, zien
Mahaney en co. ookhier een afdruk in van
Hannibal en zijn leger.
Bovendienhebbenmicrobiologen de eitjes

van een lintwormgevondendie bij paarden
voorkomt. “Ende kans zit erin datwe ook de
eitjes van lintwormenbij olifanten terugvin-
den”, zegtmicrobioloogChrisAllen (Queen’s
University, Belfast). “Dat is de heilige graal, want
deze tochtmoet de enige keer zijn geweest dat
er olifanten in deAlpenpasseerden.”
Ondertussen zoektMahaney fondsen om

niet alleen verder te zoeken in demodder en
mestmaar omook te zoekennaarmunten,
wapens en legeruitrusting.

99 procent zeker
Collega’s proberen sceptisch te blijven tot ook de
olifantenmest terecht is,maar demeesten kun-
nenniet anders dan aangevenwat een belang-
rijke vondst dit is. Zo ook professor Stefan
Schorn (KULeuven). “Dit is een zeer originele
toepassing van ‘latrine-archeologie’, die ook
elderswordt gebruikt voor de reconstructie van
het alledaagse leven. Nu zijn ze eigenlijk 99 pro-
cent zeker,want het gaat over een grotemassa
paardenmest hoog in de bergen. Vinden ze ook
olifantenuitwerpselen, dan is dat 100 procent”,
zegt Schorn.
Hij noemthet een interessante en belangrijke

vondst omdat ze aanwijstwaarmateriële resten
vande expeditie te vinden zijn. Schorn: “Tot nu
is zeerwellicht op de verkeerde plek gezocht.
Bovendienherstelt deze vondst ook de reputatie
van de klassieke teksten door Livius en
Polybius. Die zijn vaakweggezet als fictie,maar
dit teamheeft er zich op gebaseerd.”

‘Dit is de heilige graal, want
deze tocht moet de enige keer
zijn geweest dat er olifanten
in de Alpen passeerden’

CHRIS ALLEN
IERSE MICROBIOLOOG

Help, ik herken

mezelf niet

in de spiegel

Oplossing voor 2 procent Belgen met gezichtsblindheid

Eén op de vijftig Belgen is gezichtsblind.
Er is nietsmismet hun ogen,maar toch
kunnen ze een gezicht niet herkennen.
Zelfs dat van zichzelf of hun vrouwniet.
‘Demama’s aan de schoolpoortmoetenme
zeggenwaarmijn zoon loopt’, getuigt
Antwerpenaar Steven Boers.

Hij heeft volgens dokters uitzonderlijk goede
ogen, maar toch slaagt Steven Boers uit
Borgerhouterniet inomgezichten teherkennen.
De frontmanvanKatastroof lijdtal zijnhele leven
aan gezichtsblindheid of prosopagnosie.
“Stel je voor dat je beste vriend eenChinees is

en hij je op een familiefeest uitnodigt. Op het
moment dat je de feestzaal binnenkomt, zie je
plots honderd Chinezen en zal het dus even
duren voor je je maat vindt. Bij mij is dat voort-
durend zo.Het is niet onmogelijk om iemand te
herkennen,maarhet is niet vanzelfsprekend. Ik
zieeenpaarogen, eenneuseneenmondzweven,
maar kan er geen gezicht vanmaken.”

Zelfs zichzelfherkentBoersniet. “Onlangs liep
ik in een gang en zag ik hoe iemand naar mij
kwamtoegewandeld.Net toen ikdacht: ‘Komaan
man, ga eens opzij’, botste ik pardoes tegen een
spiegel. Ikhaddiehele tijdnaarmijnspiegelbeeld
gekeken, zondermezelf herkend te hebben.”
Ookzijn eigenvrouwenkinderenherkenthij

moeilijk. “Het is al gebeurddat ik in eenkleding-
winkel met een broek in mijn handen vraag:
‘Denk je dat dit mij staat, schat?’, en ik als ant-
woordkrijg: ‘Datmoet jij zelfweten,hé,meneer.’
Inplaats van tegenmijneigenvrouwsta ik tegen
eenvolslagenonbekende tebabbelen.Het grote
voordeel is wel dat er geen enkele sleur in mijn
relatie zit. Iedereochtend lig iknogmet verwon-
deringnaarhetgezichtvanmijnvrouwtekijken.
Het is alsof ikhaar iederedagvoorhet eerst zie.”

Meer letten op tics en stopwoordjes
Door zijn gezichtsblindheid let Boers wel veel
aandachtiger op de manier waarop iemand
loopt, stemgeluid, tics, bepaalde stopwoordjes,...
Soms kan hij aan één klein detail iemand her-
kennen.
“Vrienden helpenme ook door steeds te zeg-

genwiezezijn,moedersaandeschoolpoort zeg-
genmewaarmijn zoon loopt,mijn schoonfami-
lie spreektmijnnaamopzijnEngelsuit: dathelpt
allemaal. Mijn vrouw legt me ook goed uit wie
welkpersonage isalswenaar tvkijken.Sommige
serieszijngeenprobleem,maar laatmenietnaar
een maffiafilm kijken waarin je alleen maar
Italianen inmaatpakziet lopen.Diedialogenkan
ik niet volgen.”
Een ander probleem is dat Steven regelmatig

verontwaardigde reacties krijgt van kennissen,
die hij nietmeteen herkent.
Steven erfde de aandoening van zijnmoeder.

Een geneesmiddel bestaat er niet. Wel is er een
Schotseopticien, die gekleurdeglazenheeft ont-
wikkeld die de hersenen een handje helpen bij
de herkenning van gezichten.
“Een tijdje geleden heb ik dat voor het eerst

kunnen testenendatwasheel confronterend. Ik
voelde me plots heel bekeken. Het wordt lastig
om met zo’n bril op het podium te staan, want
plots ga ikmensen écht naarmij zien kijken.”
Demuzikant isniet vanplanomdebril voort-

durendop te zetten. “Ikhebeenbeetje schrikom
mijn leven zo compleet om te gooien. Ik zal die
wel soms dragen zodat ik gezichten beter kan
opslaan inmijn geheugen. En op festivals, want
numoet ik voortdurend hand in handmetmijn
maten lopen, om hen toch maar niet kwijt te
geraken. Dat ga ik nietmissen.” (lacht) �BHL�

Wiemeer wil weten over de gekleurde bril
kan contact opnemenmet
kinderencentraal.be

‘Net toen ik dacht: ‘Komaan
man, ga eens opzij’, botste ik
pardoes tegen een spiegel’

STEVEN BOERS
PATIËNT PROSOPAGNOSIE
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