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Geek girls zijn hot

”Maar noem ons geen nerds: 
we zijn geen onhandige we-
zens met te grote brillen en we 
komen ook graag buiten. We 
ontmoeten elkaar uiteindelijk 
nog het liefst in levende lijve”, 
zegt oppergeek Clo Willaerts, 
een 37-jarige marketing ma-
nager en moeder van twee kin-
deren uit Mechelen.
Sociologen gaan zo ver geeks 
te omschrijven als de opvolgers 
van de hippies en de yuppies. 
Het gaat om de nieuwe genera-
tie die is opgegroeid met com-
puters en zich even makkelijk 
beweegt in het wondere uni-
versum van het internet als 
in de echte wereld. De ware 
geek is haast geobsedeerd door 
digitale technologie en heeft 
vaak een zwak voor games 
met rollenspelen, fotografie, 
Star Trek en technische snuf-
jes. ”Als je onder geeks kunt 
uitpakken met de iPhone van 
Apple, het ultieme hebbe-
ding op dit moment, ben je de 
held van de avond”, zegt Clo 
Willaerts.

Maar waarom een avond 
met alleen vrouwelijke 
geeks?

Clo Willaerts: Dat heb ik af-
gekeken van Londen, waar 
ze dat al een paar jaar doen. 
Intussen is het overgewaaid 
naar Canada, Italië en Duits-
land. En nu dus België: de 
geek girls veroveren de we-
reld! (lacht) We doen het voor 
het plezier, maar er is ook een 
serieuze reden. Vrouwen zijn 
nog altijd een minderheid in 
technische jobs, terwijl ze er 
net zo goed in zijn.

Er mocht gisteravond ook 
een handvol mannen bij 
zijn.

Enkelen zijn partners, de an-

deren zijn mannelijke geeks 
die er absoluut wilden bij zijn 
en die via internet op zoek zijn 
gegaan naar vrouwelijke geeks 
die hen wilden meenemen. Pas 
op: ook vrouwen kwamen er 
niet zo makkelijk in. 
Je moest je inschrijven op 
een wikipagina. Dat is ge-
meen, want je moet al be-
hoorlijk technisch zijn om 

te weten hoe dat werkt. 
Enfin, we hadden veertig 
plaatsen en die waren in een 
mum van tijd volzet.

Is zo’n ontmoeting voor 
sommigen geen alibi om 
te daten?

Absoluut. Er zijn zeker al geek-
koppels ontstaan tijdens bij-
eenkomsten. 

Hoe vinden geekers me-
kaar?

Meestal zijn ze fanatieke 
bloggers, facebookleden of 
twitters. 

Wablief?
Blogs, een soort van dagboe-
ken op internet, zijn intussen 
wel bekend. In België heb je 
in de bloggemeenschap een 
paar bekende bloggers die 
aardig wat invloed hebben, zo-
als Maarten Schenk en Pieter 
Baert. Nu, het is een beetje een 
incestueuze wereld: veel blogs 
gaan over het bloggen zelf. 
Facebook is sinds kort erg po-
pulair. 
Dat is een sociaal netwerk op 
internet dat gebaseerd is op de 
vroegere jaarboeken van scho-
len, met foto’s van studenten 
en hun hobby’s en zo. Twitters 
zijn sms-achtige korte blogs, 
die in trek zijn bij followers. 

Followers? Wat is dat nu 
weer?

Ik kan bijvoorbeeld elke dag 
in enkele berichten vertellen 
over mijn eigen leven, waar-
door anderen me kunnen ’vol-
gen’, per gsm of computer. Het 
is natuurlijk leuker om veel 
followers te hebben dan voor-
namelijk anderen te volgen.

Krijg je als geek nooit ru-
zie met huisgenoten om-
dat je almaar achter een 
scherm zit?

Dat valt mee. Mijn kinderen 
hebben wel eens geprotes-
teerd toen de draadloze wifi-
technologie op de markt kwam. 
Toen heb ik een tijdlang mijn 
laptop letterlijk altijd bij mij 
gehad. Ze vonden het niet leuk 
dat er altijd een scherm tus-
sen ons zat en ik ben er mee 
gestopt.

Zijn jullie echt niet een 
tikje wereldvreemd?

Nee. Geeks waren als tiener 
wel vaak de rare vogels in een 
familie die altijd in hun ka-
mer achter hun computer za-
ten. Maar veel geeks hebben 
vandaag toffe jobs in toffe be-
drijven en daar genieten ze ex-
tra van.

Dirk HENDRIKX 

In de bekende kas-
teel-brasserie Ma-
riadal in Zaventem 
vond gisteravond het 
allereerste Girl Geek 
Dinner plaats in 
ons land. Geeks zijn 
mensen die gek zijn 
op computers, inter-
net, blogs, games en 
gadgets. 

Alleen voor vrouwen die technisch én sociaal zijn

Clo Willaerts (kleine foto) en collega-girl geeks tijdens hun eerste dinner. Foto’s  Cia JANSEN 

Rome
Blote Fransman luidt 
Vaticaanse klokken

Een naakte en dronken Frans-
man is er woensdagochtend in 
geslaagd om binnen te dringen 
in een gebouw van de Sint-Pie-
tersbasiliek en er de klokken 
te luiden. De man beklom rond 
3 uur de steigers die werden aan-
gebracht voor de restauratie van 
de gevel van de Klokkenboog, die 
zich links op het fronton van de 
basiliek bevindt. De Klokken-
boog is een van de drie ingan-
gen van de Sint-Pietersbasiliek 
en wordt overdag bewaakt door 
de Zwitserse Wacht. De Frans-
man, die een erg verwarde indruk 
maakte, kon onmiddellijk worden 
ingerekend door agenten van het 
Vaticaan en is overgedragen aan 
de Italiaanse autoriteiten. Hij zou 
geen vaste verblijfplaats hebben. 
De identiteit van de man en zijn 
leeftijd zijn niet bekendgemaakt. 
Wat hem bezielde om de klokken 
te luiden of om naakt rond te lo-
pen, is evenmin duidelijk.

Groot-Brittannië
Koninklijke wc-pot 
blijkt dom geld
In het gemeentehuis van het 
stadje Romsey, in het zuidoos-
ten van Engeland, werd in juni 
een wc geïnstalleerd ter waar-
de van 7.200 euro. Reden voor 
deze uitspatting was het bezoek 
van de Britse koningin Elizabeth 
II. Maar het bleek weggegooid 
geld, want de Queen moest tij-
dens haar drie uur durende be-
zoek niet naar het kleinste ka-
mertje. 
Medewerkers van het paleis 
hadden het stadje gevraagd een 
nieuw toilet te installeren ter 
gelegenheid van het bezoek van 
de koningin. De oude plee was 
wel schoon, maar niet mooi, zo 
klonk het. En dus installeerde 
het stadsbestuur een porselei-
nen troon van 5.000 pond (7.200 
euro). 
Maar daar bleef het niet bij. De 
stad spendeerde in totaal 60.000 
pond (85.000 euro) of een derde 
van het jaarlijkse budget aan het 
bezoek van de Queen. De burge-
meester overweegt nu een belas-
tingverhoging.

Duitsland
Kalf met zes poten 
geboren in Beieren
Op een boerderij in het Duitse 
Beieren is een kalf met zes po-
ten geboren. Het dier staat ge-
woon op vier poten, maar heeft 
nog twee niet volgroeide poten 
extra hangen. Volgens de univer-
siteit van München is een kalf 
met zes poten zeer zeldzaam. 
Vermoedelijk zijn de twee extra 
poten afkomstig van een twee-
lingembryo.

Niet iedereen blij met voorstel-Helsen 
Ruim vijftig lezers reageerden op onze 
oproep naar hun persoonlijke top drie 
van traditionele Vlaamse liederen. De 
reacties zijn gemengd.

Antwerps gedeputeerde voor Cultuur Ludo 
Helsen (CD&V) wil dat kinderen weer de 
traditionele Vlaamse liederen leren. Hij 
vreest dat anders dit gezongen erfgoed zal 
verdwijnen. 
“Prima initiatief”, zegt Edel Wolf. “De sfeer 
die wordt gecreëerd tijdens het zingen van 
traditionele Vlaamse liederen is hartverwar-
mend. Er moet enkel een goed kader wor-
den uitgewerkt waarin deze liederen kun-

nen worden aangeleerd en gezongen. Er zijn 
erg weinig leraars/leraressen die over een 
gedegen kennis van onze rijke Vlaamse lie-
derenschat beschikken.”
Miel Bolckmans uit Rijkevorsel: “Ik vind dit 
een goed initiatief. Toen ik nog les gaf in het 
zesde leerjaar, leerde ik regelmatig oude lie-
deren, soms ook Afrikaanse, aan de kinde-
ren aan. Voor hen ging een wereld open die 
ze niet meer kenden. Ze genoten ervan. Bij 
het zingen van Nederlandstalige liederen 
gaat het vooral ook om het samenzingen. Dat 
brengt vreugde. “
Ook de jeugdverenigingen hebben een be-
langrijke rol te spelen. “Het aanleren van 

onze traditionele Vlaamse liederen is niet 
alleen een taak voor de scholen, maar ook 
voor de jeugdbewegingen”, zegt Marie-José  
Wambecq uit Ranst . “Onze bekende Vlaamse 
zangers zouden deze liedjes ook in hun re-
pertoire moeten opnemen.”
Gedeputeerde Helsen krijgt niet van iedereen 
applaus. “Jongens, waar houden onze Vlaam-
se broeders zich toch mee bezig?” vraagt Paul 
Geenen uit Turnhout zich af. “Niets zinnigers 
te doen misschien? Binnenkort opnieuw les-
uur vendelzwaaien en in ganzenpas marche-
ren. Mannekes, stop met die fratsen. Er wordt 
in het buitenland al genoeg met ons gela-
chen.”                                                         SVW

Kinderen moeten traditionele Vlaamse liedjes zingen

Veel lezers stuurden hun per-
soonlijke lijst met favoriete 
traditionele Vlaamse liederen 
door. Dit is uw top vijf.

1. Lied van mijn vaderland
2. Gebed voor het 

vaderland
3. Vlaamse Leeuw
4. Onze-Lieve-Vrouw 

van Vlaanderen
5. In de stille Kempen
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Geeks waren als 
tiener wel vaak de 
rare vogels in een 
familie die altijd in 
hun kamer achter 
hun computer zaten.
Clo Willaerts


