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DE OOSTZEE EN 
SINT-PETERSBURG
11-DAAGSE REIS VANAF € 3.199,- P.P.
20 SEPTEMBER 2015 - SCHIP: SEVEN SEAS VOYAGER (5*)

Fly For Free: boek vóór 15 juni 16.00 uur
en VCK Cruises betaalt uw vluchten!

Member of the VCKGROUP Tarieven en arrangementen onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid. VCK Cruises treedt op als bemiddelaar.

U vliegt van Amsterdam rechtstreeks 
naar Rio de Janeiro, waar u tweemaal 
overnacht en waar een excursie is 
inbegrepen. Vervolgens scheept u in 
op de Seven Seas Mariner (5*) van 
Regent Seven Seas Cruises. 

In ruim drie weken tijd brengt dit luxe 
boutique schip u naar de mooiste 
plekken van de Braziliaanse kust en 
de Amazonerivier.  Aan boord verblijft 
u in een ruime suite met balkon en 
geniet u van all-inclusive service. Alle 
maaltijden, dranken (ook nagenoeg 
alle alcoholische) en fooien zijn 
inbegrepen. In iedere aanleghaven 
heeft u bovendien de keuze uit een 

aantal gratis excursies, in totaal 
zijn dat er tijdens deze reis 52! Via 
het Caribisch gebied bereikt u uw 
eindbestemming Miami. Vanaf hier 
vliegt u weer op onze kosten terug 
naar Amsterdam.
Deze aanbieding is geldig tot 
maandag 15 juni 16:00 uur, daarna 
zullen de tarieven omhoog gaan. 
Reageer direct via 020-6800878 
of info@vckcruises.nl. 

DEZE REIS IS INCLUSIEF:

• Vluchten met KLM/Delta 
Airlines

• 2 overnachtingen en excursie 
in Rio de Janeiro

• Cruise op basis van all- 
inclusive: alle maaltijden, 
 dranken en fooien inbegrepen

• Uw keuze uit 52 gratis 
 landexcursies

25-DAAGSE REIS. VERTREK: 21 DEC 2015
Schip: Seven Seas Mariner (5*) - vanaf € 7.999,- p.p.
Tarieven per persoon gebaseerd op 2 pers. per suite  

Suite met balkon (cat. G) €  7.999
Concierge Suite met balkon (cat. E)  €  8.289
Penthouse Suite met balkon (cat. C) € 12.989
DEZE REIS IS INCLUSIEF: vlucht Amsterdam-Rio de Janeiro en Miami-Amsterdam, transfers, 2 over-
nachtingen in hotel (4*) in Rio de Janeiro op basis van logies en ontbijt, excursie in Rio de Janeiro. 
Aan boord: alle maaltijden, dranken, fooien, excursies en havengelden. EXCLUSIEF: persoonlijke uitgaven, 
persoonlijke verzekering, reserveringskosten (€30) en bijdrage Calamiteitenfonds (€ 2,50).

VAN KAAPSTAD 
NAAR SINGAPORE
35-DAAGSE REIS VANAF € 11.599,- P.P.
16 DECEMBER 2015 - SCHIP: SEVEN SEAS VOYAGER (5*)

Fly For Free: boek vóór 15 juni 16.00 uur
en VCK Cruises betaalt uw vluchten!

VAN KAAPSTAD NAAR 
RIO DE JANEIRO
19-DAAGSE REIS VANAF € 4.459,- P.P.
6 DECEMBER 2015 - SCHIP: SEVEN SEAS MARINER (5*)

Landarrangement in Zuid-Afrika voor 
de cruise inbegrepen!

BEKIJK OOK DE ONDERSTAANDE AANBIEDINGEN MET REGENT SEVEN SEAS CRUISES:

Fly For Free: Kerstreis 
naar de Amazone

Kijk op www.vckcruises.nl voor alle infor matie over deze en vele andere reizen
Bel onze cruisekenners op 020-6800878 of mail naar info@vckcruises.nl

VCK Cruises Expert Harriët Pennycook: “Vier Kerst op de stranden van Recife en 
Oud en Nieuw in de Amazone op een varend luxe hotel. VCK Cruises biedt u een all-
inclusive vakantie met Regent Seven Seas Cruises waarbij werkelijk alles is inbegrepen: 
alle maaltijden, dranken, fooien en een keuze uit in totaal 52 gratis landexcursies! 

Boek deze exclusieve reis voor 15 juni 16:00 en VCK Cruises betaalt uw vluchten!”

REISSCHEMA

MA 21-12-15 Vlucht van Amsterdam naar Rio de 
Janeiro. Transfer naar Hotel Windsor Atlantica 
(4*) of gelijkwaardig voor 2 overnachtingen.

DI 22-12-15 Excursie naar Corcovado en 
Suikerbroodberg (incl. lunch).

WO 23-12-15 Transfer naar de haven en 
inscheping op Seven Seas Mariner 
(vertrek schip 18:00).

ZA 26-12-15 Recife, Brazilië (09:00-17:00).

DI 29-12-15 Macapa (Amazone), Brazilië 
(17:00-18:00).

WO 30-12-15 Alter do Chao (Amazone), 
Brazilië (15:00-20:00).

DO 31-12-15 Boca da Valeria (Amazone), 
Brazilië (08:00-15:00).

VR 01-01-16 Manaus (Amazone), 
Brazilië (aankomst 08:00).

ZA 02-01-16 Manaus (Amazone), Brazilië 
(vertrek 19:00).

ZO 03-01-16 Parintins (Amazone), Brazilië 
(12:00-18:00).

MA 04-01-16 Santarem (Amazone), 
Brazilië (08:00-14:00).

DI 05-01-16 Macapa (Amazone), Brazilië 
(09:00-10:00).

WO 06-01-16 Devil’s Island, Frans Guyana 
(14:00-19:00).

VR 08-01-16 Castries, St. Lucia (12:00-20:00).

ZA 09-01-16 Gustavia, St. Barts (13:00-19:00).

ZO 10-01-16 San Juan, Puerto Rico 
(08:00-16:00).

DI 12-01-16 Nassau, Bahamas (12:00-19:00).

WO 13-01-16 Miami, Florida (aankomst 07:00). 
Transfer naar de luchthaven en vlucht naar 
Amsterdam met overstap.

DO 14-01-16 Aankomst in Amsterdam.

Niet genoemde dagen zijn dagen op zee.
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Thijs Wolzak
fotografeert elke
week een bijzonder
interieur. Deze week
bij kunstenaar
Madeleine
B e r k h e m e r.
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Hui s„Kunst zonder erotische lading geeft geen genot”, zegt
beeldend kunstenaar Madeleine Berkhemer (41). Ze wil met haar
erotische kunst „remmen los gooien, mensen verleiden en laten
fant aseren”. Zoals met de blauwe sculptuur waar ze zelf model voor
stond: „Door de hakken eronder is die bilpartij suggestief.”Haar ob-
jecten bedenkt ze in een atelier. Hier in de Rotterdamse Parklaanflat
woont Berkhemer met haar gezin (man 46, twee zoons van 4 en 5,
dochter van 2). Het gebouw uit 1933, van architect Willem van Tijen,
is een rijksmonument. „We hebben er weinig aan veranderd, zelfs
de vloer is or igineel.”Aan de muur hangt een abstract beeld van de
Euromast; werk van Ron van der Ende.

Inter ieurDe buizenstoel van Le Corbusier rechtsachter werd inge-
bracht door haar man. „Hij is architect en houdt van recht.”Zij
houdt juist van ronde vormen, zoals de rode stoel van meubelont-

werper Patricia Urquiola, of de stoeltjes aan de eettafel. „Replic a’s
van een ontwerp van Carlo Mollino uit de jaren zestig. Ik ben fan van
zijn werk. Hij maakte polaroids van prostituees in die stoelen, als
pin-ups. Die zijn nu onbetaalbaar.”Het openboek op tafel is van
schoenontwerper Christian Louboutin. Berkhemer maakte kleur-
rijke installaties met panty's voor zijn flagshiptore in Miami. „Ik
draag zijn pumps; ik heb een aardige verzameling van hem.”

Van Ikea „Van alles en nog wat, waaronder een keukentafeltje.”

Bij brand meenemen „Mijn fotoalbums. Ik plak alles nog in.”

Lenny Gerdes

b i n n e n k i j ke n @ n rc . n l
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De Smaak
van ...
Je n n i fe r

Lyon Bell

V
oor de tentoonstelling
van Velázquez in het
Grand Palais ben ik
naar Parijs gereden. Ik
houd van de Spaanse
zeventiende- eeuwer.

Van zijn begrip van fluweel en kant.
Van zijn portretten van Filips IV, de
melancholieke Spaanse koning met
de zware kin en de weke onderlip.

En nu sta ik voor het schilderij La
cena en Emaús. De maaltijd in Em-
maüs. Geliefd motief uit het Nieuwe
Testament: Jezus en de twee discipe-
len die hem niet herkennen. Hier zijn
ze figuurtjes op de achtergrond, want
dit doek concentreert zich op de keer-
zijde van de maaltijd: de keukenmeid.
Een donker meisje is ze. Gekmakend
goed geschilderd, want betrapt op het
moment dat ze iets hóórt.

Zij herkent Jezus wel. Dit schilderij
onthult hét moment van haar leven.

Naast dit doek, een bruikleen uit
Dublin, hangt een tweede versie van
het schilderij, in bezit van het Art In-
stitute van Chicago. Dat ik ze hier sa-
men kan zien, is de reis al waard.

Oppervlakkig gezien is het tweede
doek hetzelfde, zij het donkerder.
Weer: verstard meisje, keukengerei.
La Mulata heet het. De halfbloed. Op
dit doek is ze alleen. Jezus is verdwe-
nen, die hoek van het doek is leeg.

Maar doordat ik de doeken naast el-
kaar zie, overvalt me de gedachte dat
dit niet zomaar een keukengenrestuk
is, zoals de beschrijving in de catalo-
gus zegt, maar een religieus schilde-
rij. Op het eerste doek heerst geluid,
het meisje luistert. Op dit tweede
heerst het licht: een zonnestraal
strijkt langs het wit van muts en
mouw. Ze staart opzij, ze voelt het. Ze
wordt aangeraakt door het geloof.

Velázquez was achttien toen hij de-
ze werken schilderde en hij deed toen
al wat hij altijd is blijven doen: bewij-
zen wat een schilder vermag. Telkens
weer stelt hij de mystieke macht van
het beeld vast.

Terug in Nederland lees ik in deze
krant over vier vrouwelijke Leidse
hoogleraren en hun actiegroep, Athe-
n a’s Angels. Ze bestrijden seksediscri-
minatie in de wetenschap door die sys-
tematisch te benoemen. Ik vraag me af
of hun oplossing („Getallen bijhouden
en openbaar maken”) werkelijk zalig-

makend is. De cijfers over de achter-
stand van vrouwen met een universi-
taire carrière zijn bekend, ze staan ook
in dit artikel. En ze haalden nooit veel
uit. Dus of nog meer cijfers iets oplost?

Maar nu de foto bij het artikel. Het
viertal staat op een rijtje in het groen.
Hand op de heup, glimlach. Blauw-
kousje Gaat Op Stap. Dodelijk.

Het is verbazend hoe hier de macht
van het beeld onderschat is. Door een
fotograaf, wiens beroep het beeld is.
En door vier wijze vrouwen die nota-
bene bezig zijn met beeldvorming.

Zou de fotograaf vier mannen-met-
een-serieuze-missie zo hebben gepor-
tretteerd? Ik denk het niet. Maar zo ja,
zouden die mannen zich dat hebben
laten gebeuren? Haha! Fat chance!

De vrouwen, de engelen van Pallas
Athena, godin van de wijsheid, pose-
ren bereidwillig als Charlie’s Angels,
de mooie politiemeiden van tv en
film. Hihi! It ’s only little me!

Natuurlijk is de foto een grapje. En
C h a rl i e ’s Angels is hartstikke leuk.
Maar het is precies verkeerd. Deze fo-
to haalt in één klap de actiegroep van
de hoogleraren onderuit.

Een beeld, een spiegelbeeld – dat is
het enige houvast in de wereld van
B at h seba Everdene, middelpunt van
de Britse klassieke roman Far From
the Madding Crowd (1874) van Thomas
Hardy. Ze kijkt niet in de spiegel om
haar hoed recht te zetten of haar kap-
sel te schikken, schrijft hij, maar om
zichzelf te zien. En: „She blushed at
herself, and seeing her reflection blush,
blushed the more”. Woorden die schil-
deren – het rood dat zich verspreidt
over zachte wangen. Wat een prachtig
beeld.

Ik lees dit boek omdat ik me verbaas-
de over de film zonder prik die Tho-
mas Vinterberg ervan maakte. Uitge-
rekend Vinterberg. De cineast die met
de misbruikdrama’s Fe s te n en Jag te n
onverbiddelijk de gemeenheid neer-
zette van op het oog gewone mensen.

Zijn probleem is dat in deze roman
de mensen niet gemeen zijn. Ze blo-
zen. Het tweede cruciale beeld van dit
boek typeert de mannen in Far From
the Madding Crowd. Weer via het
rood: „Twere blush, blush, blush with
me every minute of the time, when she
was speaking to me”.

Vinterberg hangt zijn film op aan de
gloed op harde mannenwangen,
maar het beeld van de blos in de spie-
gel liet hij zitten. Hij wist er geen raad
mee. En hoe komt dat? Doordat hij
hoofdrolspeelster Carey Mulligan het
jonge poesje uit laat hangen. Poesjes
blozen niet. Die geven kopjes. En dat
bederft hier alles.

NRC gaat uit

De erotische film Silver

Sh o e s van regisseur
Jennifer Lyon Bell (45)
is voor slaapkamers én
musea, zoals het
Institute of
Contemporary Arts
(ICA) in Londen.

De gloed op
m a n n e nwa nge n

Joyce Roodnat

Een selectie uit het cultuuraanbod
Zien, horen, voelen.
Velázquez. Charlie’s
Angels. Far From the
Madding Crowd.

Film

UNFRIENDED

U nf r i e n ded is een horrorfilm over cyberpesten
die zich geheel afspeelt op een computer-
scherm. Nieuw en vooral opwindend, in het
bijzonder op een megagroot bioscoopscherm,
is dat de film niet alleen gaat over hoe ons
leven zich steeds meer online en in sociale
media afspeelt, maar dat de film zelf op geen
enkel moment die virtuele ruimte verlaat. An-
ders gezegd: je zit een hele film lang naar een

opgeblazen computerscherm te kijken. De eer-
ste Amerikaanse film van de Georgische re-
gisseur Leo Gabriadze maakt zelfs de fatsoens-
rakkers en braveriken onder ons duidelijk hoe
snel je in de online schijnwerkelijkheid over de
schreef kunt gaan.

Unfriended. Regie: Leo Gabriadze. In: 50 bios-

copen *4

Zien

SILVER SHOES

„De eerste keer dat ik een pornofilm zag, was ik high
schoolstudent in San Francisco. We waren met wat vrien-
den bij iemand thuis en vonden een videoband van zijn
ouders. Ik vond het spannend om te zien, en ook wel
opwindend. Maar ik had niet het idee dat de acteurs in de
film nou veel plezier beleefden aan wat ze deden. Na mijn
psychologiestudie aan Harvard, heb ik nog een master in
film gedaan aan de Universiteit van Amsterdam. Mijn scrip-
tie ging over empathie en sympathie voor de karakters in
pornofilms. Silver Shoes is mijn vierde erotische film. Ik wil
dat de kijker zich kan inleven in de personages. In die zin
is het geen ‘gewo n e ’ porno. Het is een mengvorm. Het is
een arthousefilm met een verhaal, emoties, echte mensen.
En expliciete seks.”

2

Bij Unfriended zit je een hele film lang naar een opgeblazen computerscherm te kijken.
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Museum

MORE

Miljardair Hans Melchers kocht duizend kunstwerken uit de
failliete boedel van bankier Dirk Scheringa. Nu is in het
Achterhoekse villadorp Gorssel MORE, Museum voor Mo-
dern Realisme geopend. Het magisch realisme, de vooroor-
logse stroming van onder meer Pyke Koch en Charley Toor-
op, vormt de kern van de collectie. Architect Hans Heeswijk
breidde het oude gemeentehuis van Gorssel schitterend uit.

Scherp kijken. Vanaf 2 juni in Museum MORE in Gorssel.

museummore.nl *4

M u z i ek

HANS DULFER

Hans Dulfer experimenteert al een halve eeuw met latin,
pop, speedmetal en dance. De grenzen opzoeken doet hij
nog steeds met zijn nieuwe band. Alleen de ‘tough tenor’ kan
op 75-jarige leeftijd een breakdancer, een knoestige rapper,
een elektronische beatmaker en een contrabassist samen-
brengen voor een radicaal nieuwe visie op jazzrock. Dulfer
speelt zelf sax met het gezag van een bandleider die in vijf
welgemikte noten de richting van een muziekstuk kan be-
palen.

Hans Dulfer Route 75. Inl. hansdulfer.nl *4

Te n t o o n s t el l i n g

GIMME SHELTER

In drie forten langs de Hollandse Waterlinie en de Stelling
van Amsterdam laten kunstenaars werken zien die verhalen
over oorlog. Als symbool van militaire fictie staat op elk fort
een Joint Strike Fighter, ontworpen door een kunstenaar.
Stefan Grosz maakte een knuffelversie in roze plastic, Zoro
Feigl maakte zijn toestel speelbal van de wind. De organi-
sators zijn kunstcritici Lucette ter Borg en Sacha Bronwasser.

Gimme Shelter – forten en ficties in laagland.
T/m 20 sept in Fort Asperen, Nieuwersluis en Vijfhuizen.

gimme-shelter.nl *4

L i t e ra t u u r

JO CLAES

Met zijn vorige week met de Gouden Strop bekroonde De
mythe van Methusalem schreef de Vlaming Jo Claes (1955)
een gedegen, solide thriller. Het boek is een frisse speur-
tocht (met koffertjes, stamcelonderzoekers en een Griek)
naar wetenschappelijke geheimen, die intelligent wordt
opgedi st . De mythe van Methusalem doet wat een goede
thriller moet doen – bovenal intrigeren en vermaken.

Jo Claes: De mythe van Methusalem. Houtekiet, 249 bl.

18,99 euro. *4

Lezen

HOT TAILS

„Wat ik erg kan aanraden zijn de stripromans van de
Japanse kunstenaar Toshiki Yui. Wat hij maakt is een
typisch Japans stripgenre, de hentai manga. Getekende,
erotische verhalen. Wat het zo goed maakt, is dat het
ongelooflijk mooi en kunstzinnig getekend is. En te-
gelijkertijd vertelt hij, in een paar plaatjes, een heel
opwindend, super sexy en goed verhaal. Hij voert ka-
rakters op die geloofwaardig zijn en voor wie je sym-
pathie kunt voelen. Dat maakt dat je je in hen kunt
inleven, dat je mee kunt gaan in hun seksuele be-
levenissen, ook al zijn het getekende figuurtjes. Het
voordeel van een stripboek is dat je het elk moment
even kunt wegleggen en je eigen fantasie de loop kan
l ate n . ”

D ra g e n

LEIFSDOT TIR

„De laatste vijf jaar draag ik bijna
alleen nog maar jurken. Ik hou van
jurken die sexy zijn, maar dan op
een zachte, speelse manier. Ze moe-
ten niet te preuts zijn, maar ook niet
te glamoureus. De moderne kleren
zijn me te modern, te ‘boxy ’. Zelf
ben ik curvy, ik heb rondingen die
het beste uitkomen in de kleren uit
de jaren vijftig. Ik koop die het liefst
vintage, bij Laura Dols in Amster-
dam. Verder hou ik van de ontwer-
pen van Tracy Reese, en van Leifs-
dottir van het merk Anthropologie.”

B e z o ek e n

PORNFILMFESTIVAL BERLIN

„Het oudste en beste pornofilmfestival is dat in Berlijn, elk
jaar in oktober. Sinds mijn eerste film Head Shot daar werd
vertoond, kom ik er. Ik ontmoet er mijn pornofamilie;
filmmakers uit Australië, Zuid-Amerika, van overal van-
daan. En altijd komen er mensen naar me toe die weleens
een rol willen spelen in mijn films. Het festival is sym-
bolisch voor mijn werk. Het is een complete mix van alle
genres: de mainstreamfilmmakers mengen zich met de
makers uit kunstscène, de erotische films zijn ingebed in
documentaires, er zijn workshops, er is kunst, er zijn
lezingen én het is er aards en schaamteloos. Dat hangt ook
samen met de stad. In Amsterdam ga ik braaf om 12 uur
naar bed, in Berlijn ga ik door tot de zon opgaat.”
Rinskje Koelewijn

43 5

Stilleven met appel (ca. 1945), Pyke Koch, Museum More
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Bij Gimme Shelter zijn kunstwerken te zien die over oorlog verhalen
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Wanneer is een
lesbienne

o n t m a a g d?
De definitie van ‘o nt m a a g d e n’ is

onbevredigend. Margriet van Heesch
stelt voor om te spreken van

‘seksueel debuut’.

H
oe wordt
een lesbi-
enne ont-
m a a gd ?
Ontmaag-
ding is, zo-
als ooit af-
ge spro-
ken, het
moment
waarop ie-
mand voor

het eerst geslachtsgemeenschap heeft. Ge-
slachtsgemeenschap betekent het inbrengen
van een stijve penis in een vagina. Blijven les-
biennes dan hun leven lang maagd? En hoe
zit dat dan met homoseksuele jongens? ‘Ont-
m a a gde n’, ‘o n t k n a p e n’, ‘o n te re n’ en ‘de f l o ra -
tie’: het zijn zuinige stijlfiguren voor zoiets
kleurrijks, onverwachts, en merkwaardigs als
‘de eerste keer’.

‘De maagdelijkheid verliezen’ is net zo’n
merkwaardige metafoor. Er raakt helemaal
niets kwijt, er gaat niets verloren, er wordt
juist iets gewonnen: kennis. Herinneringen
aan onze maagdelijkheid gaan meestal ge-
paard met herinneringen aan de hoop op
meer kennis over seks. Hoe voelt het daarbin-
nen? Hoe voelt een orgasme? Hoe krijg je een

O nt m a a g d e n ,

o nt k n a p e n ,

onteren – het

zijn zuinige

s t i j l f i g u re n

voor zoiets

kleurrijks

orgasme? Hoe plezier je een ander? Hoe ver-
hoog je genot? Het verliezen van maagdelijk-
heid definiëren als het hebben van geslachts-
gemeenschap is talige armoede die het scala
aan erotische ervaringen reduceert tot een
natte scheet.

Bij wet geregeld
Die minimale ervaring die ‘o n t m a a gd i n g ’ i s,
is in vele culturen verheven tot zo’n gewichtig
overgangsritueel dat de wet eraan te pas
komt. Vroeger mocht je alleen geslachtsge-
meenschap hebben als je getrouwd was. Nu
dat niet meer zo is, is nog steeds bij wet vast-
gelegd vanaf welke leeftijd mensen seks mo-
gen hebben. In Nederland is dat vanaf onze
zestiende verjaardag, maar op een Franse
camping mag het al op je vijftiende. In Spanje
was de leeftijd voor legale vrijpartijen dertien
jaar, maar op 1 juli van dit jaar wordt dat ver-
hoogd naar zestien. In Turkije en Malta moet
je het langste wachten; tot je achttiende. Op-
merkelijk is dat de leeftijd in Griekenland vijf-
tien is voor heterostellen en lesbiennes, maar
zeventien voor homoseksuele jongens.

De eerste keer. De ontmaagding. Het ge-
bruik van stijlfiguren heeft invloed op hoe we
seksualiteit ervaren. De beperkende de f i n i t i e
van geslachtsgemeenschap sluit alle niet- 6
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De fixatie op

de coïtus

o nt n e e mt

het zicht

op allerlei

ge n i e t i nge n

Seks in de ruimte

Uiteraard is seks in de ruimte
mogelijk.Mensen doen het wel vaker
in bizarre standjes, of tijdens parachu-
tesprongen. Wel kan de gewichtloos-
heid voor complicaties zorgen bij een
zwevende vrijpartij: door de derde wet
van Newton (actie is reactie) kan de
eerste heupstoot heel goed ook met-
een de laatste zijn, waarna de gelieven
uit elkaar spoeden. Maar een beetje
ervaren ruimtekoppel ondervangt dat
door elkaar goed vast te houden.

En áls je dan eenmaal een goede
zweefstand hebt ingenomen, biedt de
mechanica van de gewichtloosheid
juist alleen maar voordelen: hoe hard
er ook gestoten, gekronkeld en ge-
draaid wordt, het zwaartepunt van de
vrijpartij blijft netjes op één plek. Ook

heb je geen last van harde richels of
zwaar neerdrukkende lijven.

Maar als het kán, hebben astronau-
ten –doorgaans gezonde, prestatie-
gerichte en primeurbeluste types –het
dan ook ooit echt gedaan in de ruimte?
Ruimtevaarders zijn niet bepaald los-
lippig over dit onderwerp. In 1992
maakte het pasgetrouwde stel Mark
Lee en Jan Davis deel uit van de be-
manning van de Space Shuttle. Ze
hadden hun huwelijk geheim gehou-
den tot vlak voor de lancering, maar na
de vlucht verbood NASA getrouwde
bemanningsleden. Over seksuele
ruimteavonturen hebben de twee
nooit iets losgelaten.

Bruno van Wayenburg

recht-toe-recht-aanheteroseks uit. Ook de ge-
middelde seksuele voorlichting legt te veel
nadruk op „de eerste keer” als enkel penetra-
tie van de penis in de vagina. Het leidde in
preutse religieuze subculturen tot de ge-
woonte anale penetratie niet tot ontmaag-
ding te rekenen.

Potje pindakaas
De fixatie op de coïtus, ontneemt het zicht op
allerlei genietingen: het stimuleren van de
erogene zones van het menselijk lichaam. Er
zijn dan ook hedendaagse internationale cul-
tuurwetenschappers die pleiten voor het ge-
bruik van een andere metafoor voor de eerste
seksuele ervaring in het leven van mannen en
vrouwen: het seksuele debuut. Wanneer had
jij je seksuele debuut? De term is vaag genoeg
om de enorme diversiteit aan seksuele erva-
ringen te omvatten: het eerste orgasme, de
eerste masturbatie, de eerste opwinding en
het verlangen naar lichamelijke versmelting
met een ander. En die ander kan een man,
een vrouw, een schaap, een hand of een tril-
lend object zijn. Of een potje pindakaas.

Margriet van Heesch is cultuurwetenschapper
aan de Universiteit van Amsterdam en
gespecialiseerd in seksualiteit en gender.
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Promiscue ornaatelf jes

Ook dieren hebben seks voor
de lol. Zeehonden doen het zo nu en
dan met een pinguïn. Op Youtube is te
zien hoe een zeehond een pinguïn op
het koude ijs platdrukt en heupbewe-
gingen maakt. Hoe valt dit te interpre-
teren? Seks in de natuur werkte toch
volgens strikte voortplantingswetten?
Seks zou voor dieren een instinct zijn
waarbij genot ondergeschikt is aan
nageslacht. Dit leert de zalvende stem
van David Attenborough, de voice-
over van het populaire Planet Earth. Zo
vertelt hij dat een vrouwtjeschimpan-
see intiem is met een mannetje in ruil
voor eten. Maar een mannetjeschim-
pansee heeft seks met een mannetje
in ruil voor vriendschap. Een uitleg die
leert dat mannen en vrouwen nooit
vrienden worden. Een ander vogeltje,
het Australische ornaatelfje, brengt
een bloemblaadje aan een vrouwtje:
„Het mannetje neemt een boeketje
mee. Dat doet hij ‘t h u i s’nooit.”Thuis
heeft het vrouwtje „b u i t e n e c h t e l i j ke
a f f a i re s”. Ornaatelfjes zijn uiterst pro-
miscue legt Attenborough uit. „Bizar
g e d ra g ”, brengt hij ons bij.

Volgens de Britse filmwetenschapper
Brett Mills wordt een menselijke mo-
raal op dieren geprojecteerd. De voi-
ce-over voorziet de kijker van uitleg
voor betekenisloos gedrag van die-
ren. Als Attenborough had gezegd
dat de vogeltjes achter elkaar aanvlo-
gen om een borrel te drinken hadden
we het ook geloofd. Maar als we het
antropomorfisme los laten, zien we al-
lerlei handelingen die niet gericht zijn
op voortplanting maar op genot: een
bonobo-aapje schuift zachtjes een
kikkertje over zijn roze piemeltje en
zet het na gedane zaken voorzichtig
terug in het gras. Een dolfijn toonde in
een Amerikaans wetenschappelijk
project zulke overduidelijke seksuele
verlangens aan zijn trainster, dat zij er-
aan toegaf en hem een handje hielp.
Walvissen zeggen elkaar ook wel ge-
dag door piemels te wrijven. En zon-
nend op het strand aaien walrussen
elkaars geslacht. Om maar te zwijgen
over de diversiteit aan seksuele han-
delingen bij primaten.

Margriet van Heesch
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Driekwart van de mannen kijkt wel eens naar porno, tegenover eenderde
van de vrouwen. Voor vrouwen geldt: hoe hoger opgeleid, hoe meer porno.
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De penis heeft tijdens geslachtsgemeenschap de vorm van een boeme-
ra n g . Het deel dat meestal vrij hangt, maakt dan een bocht van circa 120 graden
ten opzichte van de wortel van de penis, die bij een erectie sterk naar voren komt.
We weten dit dankzij Nederlandse onderzoekers: Willibrord Weijmar Schultz,
Pek van Andel, Ida Sabelis en Eduard Mooyaart lieten in 1991, 1995 en 1998 (heel
slanke) stelletjes in MRI-scanners kruipen en seks hebben. Niet eenvoudig:
mannen hadden veel moeite om in de scanner hun erectie te behouden. Slechts
één stel (amateur-straatacrobaten) had moeiteloos geslachtsgemeenschap
in de scanner. De traditioneel frivole kersteditie van het wetenschappelij ke
tijdschrift British Medical Journalpubliceerde het onderzoek in 1999 –
het blad hield er aanvankelijk wel rekening mee dat het onderzoek
verzonnen was. In 2000 kregen de onderzoekers er een Ig Nobel-
prijs voor, de bekende prijs „voor onderzoek dat mensen eerst
aan het lachen maakt en dan aan het denken zet”.

Ellen de Bruin

De penis is een b o e m e ra n g

HBO-plus porno
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In De Pornopera kreunt Hans Dagelet (70) zich naar
een hoogtepunt. Bij een broodje kroket vertelt hij over

zijn sekscarrière. ‘Ik zeur nog steeds om seks.’
tekst Rinksje Koelewijn foto Merlijn Doomernik

‘Ah, toe, mag ik
va n a v o n d? ’

CV

G e b o re n 9 mei 1945
in Deventer
Burgerlijke staat
gehuwd met altvioliste
Esther Apituley
Woont inA m s t e rd a m
Opleidinggymnasium
alpha, Toneelschool
Arnhem
Eerste baan in de bedie-
ning bij broodjeszaak
Tiptop in Arnhem
Ve r vo e r m i d d e l meestal
fiets, anders Chrysler
Grand Voyager
Sport tennis
BoekReis naar het einde
van de nacht Lo u i s
Ferdinand Céline
FilmU-turn van Oliver
St o n e
MuziekDer Tod und das
Mädchen van Schubert;
Kind of Blue van Miles
Dav i s
Onmisbaarmijn leesbril
en mijn vrouw en kinde-
ren en kleinkinderen

H
ijgen, korte
kreetje s,
lang gerekte
zuchten op
de maat. Be-
geleid door
h a r p mu z i e k
kreunt Hans
Dagelet (70)
zich in drie
kwartier naar
zijn hoogte-

punt, kort daarna gevolgd door dat van zijn me-
despeelster. Dan gaan de zaallichten aan, De
Pornopera is afgelopen. De componist van de
opera, Huba de Graaff, baseerde het libretto op
de menselijke geluiden in pornofilms. Het resul-
taat is een liefdespel met kleren aan, een muzi-
kaal orgasme. Vorige week ging de opera in pre-
mière tijdens de Operadagen in Rotterdam, dit
najaar volgt een tournee.

Dit is het raarste dat hij ooit gedaan heeft, zegt
Hans Dagelet. Natuurlijk, als acteur heeft hij
vaak genoeg seksscènes gespeeld in films, hij
stond naakt op podia, bloot in tijdschriften. Als
schrijver is hij niet vies van rauwe seksscènes.
Maar niets is zo persoonlijk, zo intiem ook,
als de geluiden die je maakt tijdens het vrij-
en. „Ineens ging ik erop letten hoe ik zelf een
hoogtepunt beleef.” Het gekke is, zegt hij, dat
het maken van die geluiden op zichzelf al op-
windend is, ook zonder fysiek contact. „Het zet
iets in gang in je lichaam. Na afloop van de voor-
stelling heb ik altijd vreselijk veel zin.”

We zitten op het terras in het Amsterdamse
Vondelpark en de afspraak is dat we het over
seks gaan hebben. Als iemand zich bloot zou
durven geven, dan Hans Dagelet. Hij beschikt,
gezien zijn leeftijd, vast over ruime ervaring en
hij wekt de indruk dat hij een praktiserend lief-
hebber is. Hij vond het een uitstekend gespreks-
onderwerp. „Ik dacht vroeger dat ik over-
sekst was. Inmiddels denk ik dat ik op een
schaal van 1 tot 10 een 7 ben, redelijk nor-
maal dus. Zeventig procent van de tijd denk
ik aan seks. Vanaf een score 8 kom je in de
buurt van een man als Dominique Strauss-
Kahn. Die denkt aan niks anders.”

We bestellen een broodje kroket en een
broodje bal. Ik vraag hem naar zijn eerste keer.
Hij overhandigt me een A4’tje. Hij heeft opge-
schreven wat hij zich herinnert als zijn eerste
seksuele handeling. Hij is 14, schrijft hij, en staat

voor zijn slaapkamerraam, twee hoog. Het is
nog net niet donker. Door de openstaande ra-
men in het huis aan de overkant ziet hij de oude
vrouw die daar woont haar nachtjapon optillen
om te plassen op de po. Grote, witte billen, kla-
terende plas. Hij krijgt er een „vreemd, maar
aangenaam gevoel” van. „Er moest gehandeld
worden, maar ik wist niet hoe of wat.” De zak-
lantaarn op zijn bureau biedt uitkomst. „Ik haal-
de de batterijen eruit en propte mijn lul erin.”

Niet een heel intieme ervaring, zeg ik. Nee,
schudt hij. „Seks was thuis taboe.” Hij groeide
op in Deventer, met een streng katholieke vader
en een moeder die hij misschien één keer, per
ongeluk, naakt zag. „Ik dacht dat het vrouwelijk
geslachtsdeel een naar binnen gedraaide penis
wa s . ” Hij grinnikt. „Wat een verschil met hoe het
nu bij mij thuis is.” Hij woont met zijn vrouw en
hun twee jongste kinderen in Amsterdam.
„Loop ik ’s ochtend in mijn blootje naar de wc...
Zit er een wildvreemd meisje op. Vriendinnetje
van een van m’n zoons.”

Maar waneer was de eerste keer met een
mens? „Ik was heel laat. Ik was negentien.” Hij
herinnert zich vooral een hoop geknoei en on-
wetendheid. „Mijn eerste vrouw heeft me pas
echt ingewijd. Zij leerde me waar de clitoris zat
en zo.” Hij had haar leren kennen in Arnhem,
waar hij de toneelschool deed en zij de kunst-
academie. Samen verhuisden ze naar Amster-
dam, kregen twee dochters. Hij wrijft in zijn
ogen, alsof hij beelden wil uitwissen. „De meis-
jes hebben veel meegekregen, te veel misschien.
Ze zagen ons in bed, ons met een derde erbij,
mij met een ander, hun moeder met een vreem-
de. En iedereen zat aan de wiet en de lsd.”

To p s p o r t
Dat was in de jaren zeventig. Hij was begin 20,
had enorm succes met zijn rol in Kees de Jongen.
Zijn vader overleed, zijn moeder was al overle-
den toen hij achttien was. „Ineens brak ik open.
Alles voelde heel groot en ruim.” En die ruimte
vulde hij met seks? Hij lacht. „Mijn bijnaam was
toen Hans Dageslet.” Hoe ging dat dan? „He t
was een sport om iedereen te versieren. Als ik
een vrouw zag die ik wilde, dan zorgde ik ervoor
dat ik haar kreeg.” En dat lukte altijd? Hij knikt.
„Op een keer, hier in het Vondelpark, zag ik een
leuk meisje zitten in het gras. Ik liep op haar af
en zei: ‘Ik heb zin om met je naar bed te gaan’.
‘Is goed’, zei ze en ging mee.” En? „We hebben
seks gehad bij mij thuis, in de huiskamer. Daar-

na bestelden we een portie nasi en dat was het.”
Zijn huwelijk eindigde na vijftien jaar. Hij was

35 en diep ongelukkig. „Ik nam me voor om
nooit meer een relatie aan te gaan. Ik had wel
onenightstands, maar me binden, dat wilde ik
nooit meer.” Gek, zeg ik, we zouden het over
seks hebben, maar nu praten we over relaties.
„Dat is niet zo gek. Seks is intimiteit. En intimi-
teit vind je alleen in een relatie.” Hij kreeg toch
weer een relatie, met het meisje dat nu al ruim
dertig jaar zijn echtgenote is. „Ze was heel
mooi, dertien jaar jonger dan ik, en totaal niet
geïnteresseerd in mij. Ze had vier minnaars die
ik stuk voor stuk hebben moeten wegsturen, als
een prins die een vierkoppige draak verslaat.”
Met haar kreeg hij nog een dochter en twee
zoons.

Wat maakt haar zo aantrekkelijk? „Haar auto-
nomie. Ze heeft iets dominants, iets mannelijks.
Misschien is het narcistisch en voel ik me aange-
trokken tot iemand in wie ik mezelf terugzie. Ze
houdt net als ik van auto’s, van hard rijden, als
ik met haar tennis is het hard om hard. We gun-
nen elkaar geen punt.” En is seks ook een ge-
vecht? „Seks is eerder helend. Zeker als we ruzie
hebben gehad. Het geeft energie.” En verandert
er iets als de leeftijd vordert? „Het libido veran-
dert wel iets. Ik loop minder dan vroeger mijn
pik achterna. Maar ik kan nog steeds zeuren om
seks – Ah, toe, mag ik vanavond?” En haar vor-
derende leeftijd? „Ik merk geen verschil.”

Geen buitenechtelijke seks meer? „Ik heb
heus weleens fantasietjes die net te ver gaan. Of
ik zie een vrouw met wie ik best zou willen.”
Maar? „Ik zou me schamen voor de ellende die
het geeft. Ook voor mijn kinderen, mijn klein-
kinderen. Ik ga niet voor een paar druppeltjes
sperma zoveel op het spel zetten.” Even zwijgt
hij. „Ik ben heel erg op mijn vrouw”, zegt hij.
„Bijna te. Ik ben bezitterig. Jaloers. Als de dood
om haar te verliezen.” Hij doet voor hoe andere
mannen haar soms aanhalen, hun hand op haar
been leggen, een arm om haar schouders. „Dan
loop ik weg. Anders zit ik me alleen maar op te
vreten. Of soms, als het laat is en ze is nog niet
thuis, en ze neemt haar telefoon niet op.” Hij
schudt de gedachte van zich af. „Jaloezie legt
een knoop in je maag. Je gaat jezelf erom ha-
te n . ”

Soms, als het te erg wordt, gaat hij ervoor in
therapie. „Wat dan steeds terugkomt is een scè-
ne uit mijn jeugd, ik was een jaar of 16, 17. Ik was
onverwacht eerder vrij uit school, het was mooi
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De rekening

Vo n d e l p a r k /3

Vondelpark 3, Amsterdam

1 broodje bal 8,50

1 broodje kroket 7, 5 0

1 Sourcy rood 3 ,0 0

2 glazen water 0 ,0 0

3 cappuccino 9,0 0

To t a a l 28,00 euro

weer, ik loop door de tuin naar de achterdeur. Ik
zie een vriend van mijn vader, een blinde fa-
brieksdirecteur, op zijn knieën op de keuken-
vloer met de onderbroek van mijn moeder in
zijn handen. Mijn moeder leunt tegen het aan-
recht, en probeert haar onderbroek omhoog te
trekken terwijl ze zegt: ‘Nu niet, Hans is thuis’.
Langzaam begon me te dagen wat daar gebeur-
de. Ik was zo kwaad op die man.” Niet op zijn
moeder? „Nee. Misschien was dat omdat ze toen
al ziek was. Ze had borstkanker. Maar over ziek-
te werd niet gepraat. Een borst was afgezet,
maar ze vertelde iedereen dat ze voor haar spat-
aderen in het ziekenhuis was geweest. Ze deed
zelfs een verband om haar been om anderen op
een dwaalspoor te brengen.”

Hij voelde zich verraden door zijn moeder?

„Wat ik gezien had, was zó onvoorstelbaar. Seks
en ziekte bestonden niet bij ons thuis. Daar pas-
te dit niet bij.” Wist vader Dagelet ervan? „Ik heb
hem toen hij ’s avonds thuiskwam, verteld wat
ik gezien had. Hij zei niks en is er nooit meer op
terug gekomen.” Hij denkt na, roert in zijn cap-
puccino. „Jaloezie is een vorm van verlatings-
angst, denk ik. Esther lijkt qua karakter op mijn
moeder. Misschien ben ik het bangst voor wat ik
ook het aantrekkelijkst aan haar vind: haar auto-
nomie. Ik héb haar niet.”

Eens kijken: we hebben het gehad over trouw
en overspel, onenightstands, en seks op oudere
leeftijd. Snel lopen we nog wat onderwerpen af.
Wat hij aantrekkelijk vindt aan een vrouw. „Eer-
der een leren jack dan een mantelpakje.” En
verder? „Billen. Borsten interesseren me niet.”

Heb ik een fetisj?, vraagt Hans Dagelet zichzelf.
„Nee, ik geloof het niet. Of nou, misschien heb
ik iets met voeten.” Hij herinnert zich een op-
merking van Frans Molenaar, de modeontwer-
per die onlangs is overleden. „Ik had slippers
aan. ‘Mooie voeten’, zegt hij tegen me. Toen rea-
liseerde ik me dat hij hetzelfde had als ik, maar
dan natuurlijk met mannenvoeten.” Heeft hij
zelf weleens iets met een man...? „Op de toneel-
school was een oudere man die zich om me be-
kommerde. We gingen samen op vakantie naar
Griekenland. Ik vond het prima als hij aan me
zat. Maar of dat echt homoseksueel was.. ik
weet het niet. Voor mij was hij een vriend.” Zijn
er nog taboes? Even nadenken. „Ik ken veel rela-
ties waarbinnen niks meer gebeurt. B ekennen
dat je géén seks hebt, dat is pas een taboe.”

Acteur Hans Dagelet: „Seks is intimiteit. En intimiteit vind je alleen in een relatie.”
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Een beest in bed

De dikstaartgalago
houdt het uren vol en

de langpootmug heeft
een vibrerende penis.

tekst Ellen de Bruin

foto Inge Trienekens
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A
ls je wilt dat je
partner een
beest in bed is,
bedenk dan van
tevoren goed
wát voor beest
je wilt. Want lang
niet alle dieren
hebben het soort
seks waar men-
sen blij van wor-
den. Bioloog Men-

no Schilthuizen van Naturalis in Leiden weet er
alles van. Hij publiceerde vorig jaar het boek
Darwins Peepshow, over de enorme variatie aan
genitaliën in het dierenrijk. Met welke dieren
zouden mensenmannen en mensenvrouwen in
bed het beste en het slechtste af zijn? „Zo had ik
er nog niet over nagedacht, uiteraard”, zegt
Schilthuizen aan de telefoon. Maar dat wil hij op
verzoek best even doen.

„Een heteroseksuele mensenvrouw zou ple-
zier kunnen hebben met een dikstaartgalago als
par tner ”, oppert hij. „Een klein Afrikaans aapje.
G a l a go’s worden ook wel bushbaby’s genoemd,
omdat ze een huilend geluid maken. Ook als ze
niet paren.” En paren, dat doen ze – úrenlang .
„Na de zaadlozing verdwijnt de erectie niet en
gaat de copulatie door. Dat is bij trouwens heel
veel apen zo.”

Ook leuk voor de vrouwtjes: een mug of
een kever. „Er zijn langpootmuggen met een
vibrator aan de penis. Daar kunnen ze een
toon van 440 Hz mee produceren, de mid-
delste C op een piano, en die bibbert dan
waarschijnlijk door het hele achterlijf heen
tijdens de paring. En veel kevermannetjes heb-
ben aan weerszijden van de penis een soort
zweepjes of trommelstokjes waarmee ze het
vrouwtje tijdens de copulatie min of meer sm-
achtig aaien of tikken.”

Kies als vrouw vooral geen bedwants, zegt
Schilthuizen. „Daar is alle vrouwelijke keu-
zevrijheid tenietgedaan. Het mannetje injec-
teert zijn sperma dwars door de huid recht-
streeks in de buikholte en dan vindt het zelf
de eitjes.” Dat wordt ‘traumatische insemina-
tie’ genoemd. De webloze grondspin H a r p a c tea
sadistica is nog erger: het mannetje daarvan
neemt het vrouwtje in een houdgreep en prikt
niet één, maar zes tot acht gaatjes in haar buik.

Misschien zijn er heteroseksuele mensenman-
nen die dat een leuke gedachte vinden. Nou, laat
die dan maar een willekeurige andere spin als
partner kiezen. „Bij veel spinnen eet het
vrouwtje het mannetje op na de paring”, zegt
Schilthuizen. „De zwarte weduwe is daar het be-
kendst om.” Bij sommige soorten spinnen heeft
de dood van het mannetje zelfs enig nut; de man
heeft daardoor nog enige garantie dat zijn nage-
slacht echt van hem is. „Bij de kogelspin T i d a r re n
sis yphoides, bijvoorbeeld, sterft het mannetje tij-
dens de geslachtsdaad en blijft daarna aan haar
vast zitten.” Het vrouwtje zit daarmee ‘op slot’
voor sperma van andere mannetjes. „Dus die he-
le dode mannetjesspin is een soort kuisheidsgor-
del. Het mannetje sterft weliswaar, maar wel op
het moment suprême – én ze zijn nog dagenlang
in de echt verbonden. Misschien vinden sommi-
ge mannen dat een aantrekkelijk idee.”

Maar ach, de mensenman kan sowieso allerlei
dieren uitkiezen voor zijn genot. „Al is het is in
de meeste gevallen moeilijker voor een mannetje
om een vrouwtje te overtuigen seks met hem te
hebben dan andersom.” Daarom doen woerden
ook zo lelijk tegen vrouwtjeseenden. „Soms zie
je een aantal woerden een vrouwtje achtervol-
gen waarna ze onder dwang met allemaal moet
p a re n . ” Niet fijn voor haar, want een woerd heeft
een enorme kurkentrekkervormige penis. „Ma a r
zij heeft dan weer een systeem van tegengestelde
windingen in haar vagina, waardoor ze kan be-
slissen wie er naar binnen mag en wie niet.”

En zijn er dieren die harmonieuze seks heb-
ben? „Er is altijd competitie”, zegt Schilthuizen,
„als mannetjes met meerdere vrouwtjes paren
of vrouwtjes met meerdere mannetjes. Harmo-
nie verwacht je bij soorten die helemaal mono-
gaam zijn.” En de diersoort waaraan hij dan als
eerste denkt: „Termieten. Bij termieten heerst
complete harmonie.” Maar helaas paren bij ter-
mieten alleen de koning en de koningin.
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Bij termieten

heerst harmonie,

maar alleen

de koning en

de koningin paren

Vrouwen ejaculeren ook
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Mannen hebben een penis, vrouwen een…vagina? Nee! Een clitoris.
De hele penis is te vergelijken met de hele clitoris. Maar weinigen weten dat de
clitoris veel groter is dan het ‘topje van de ijsberg’dat van de buitenkant te zien
is. Veel misverstanden in bed komen volgens seksuoloog Ellen Laan voort uit
het feit dat bij de clitoris alleen aan dat zichtbare topje gedacht wordt. „Zo stond
het tot voor kort afgebeeld bij het Nederlandse Wikipedia-lemma, en zo wordt
het op basisscholen uitgelegd.”Terwijl dat topje eigenlijk niet meer is dan de ei-
kel. Van binnen zit een zwellichaam dat in opgewonden staat net zo groot kan
worden als een penis in erectie. Ellen Laan: „Misschien moet er voor het stukje
clitoris tussen de schaamlippen een woord worden bedacht, clitoristopje of
v ro u w e n e i ke l . ”Dat zou veel misverstanden in bed kunnen voorkomen. Voor
mannen is het logisch: penetreren doe je pas als de penis stijf is. Voor vrouwen
geldt hetzelfde: pas als de clitoris er klaar voor is, is gemeenschap echt fijn.

Martine Kamsma

Topje van de ijsberg

Slechts dertig procent van de vrouwen krijgt een orgasme tijdens de
coïtus.Wie denkt dat penetratie voor vrouwen het lekkerste is dat je haar in bed
kunt geven, vergist zich. Seksuoloog Ellen Laan: „De vagina is niet zo gevoelig.
Gelukkig maar, want dat is ook het baringskanaal.”Als je als vrouw al een orgas-
me bereikt tijdens de coïtus – volgens klassieke studies zoals die van de Ameri-
kaanse seksuoloog Shere Hite lukt dat niet meer dan 30 procent van de vrouwen
–wordt daarbij ook de clitoris gestimuleerd. „Dat lukt meestal niet zonder han-
den, tenzij je inwendige clitoris al gezwollen is. Als meer mensen zouden weten
dat je eerst flink opgewonden moet zijn om klaar te kunnen komen tijdens de pe-
netratie, zou het percentage coïtale orgasmen verdubbeld kunnen worden.”

Martine Kamsma

Penetratie is niet heilig

Ja, ook vrouwen kunnen spuitend
klaarkomen, maar het is een hoop
gezeik. Letterlijk. De forse hoeveel-
heid vloeistof die sommige vrouwen
tijdens een orgasme ejaculeren is
vooral urine, eventueel met wat vocht
erbij uit de vrouwelijke prostaat (ook
wel para-urethrale klieren of klieren
van Skene). Tot die conclusie kwam
een wetenschappelijk overzichtsarti-
kel uit 2013 en het werd bevestigd in
een onderzoek bij zeven spuitend
klaarkomende vrouwen dat eerder dit
jaar werd gepubliceerd (beide in
The Journal of Sexual Medicine).

De vrouwelijke prostaat is een or-
gaantje dat vlakbij de uitgang van de
urinebuis uitkomt en waarvan de
functie onduidelijk is. Hoe dan ook:
het kan niet de paar honderd milliliter
vocht produceren die sommige vrou-
wen per orgasme weten te lozen,
hooguit een paar milliliter.

Ongetwijfeld zijn er ook vrouwen
die tijdens de seks per ongeluk urine
laten lopen. Maar dat dat echt iets
anders is, blijkt duidelijk uit het onder-
zoek van eerder dit jaar. Daarin nodig-
den Franse onderzoekers zeven vrou-

wen uit (19-52 jaar) die regelmatig
‘minstens de hoeveelheid van een
glas water’ ejaculeerden en die nooit
ongewild urineverlies zeiden te
hebben. De vrouwen moesten eerst
hun blaas leegplassen; dat werd met
echografie gecontroleerd. Daarna
moesten ze zichzelf seksueel stimule-
ren of dat door hun partner laten
doen. Uit een tweede, tussentijdse
echo bleek dat de blaas zich dan
weer vulde. Vervolgens moesten de
vrouwen doorgaan met de solo-
of duoseks tot ze ejaculeerden. De
blaas bleek daarna weer leeg. En de
samenstelling van het spuitvocht leek
(qua ureum, urinezuur en creatinine)
op die van urine, met hooguit een
beetje prostaatvocht.

Hoeveel vrouwen spuitend klaarko-
men is volstrekt onduidelijk. Uit vra-
genlijstonderzoek kwamen percenta-
ges van 10 tot 54 procent, maar mis-
schien deden daaraan vooral vrou-
wen mee die er ervaring mee hadden.
Het overzichtsartikel uit 2013 noemt
het ‘ze l d z a a m’.

Ellen de Bruin

Waar zit de g-spot

De zogenaamde g-spot is geen ge-
heim geslachtsorgaan maar de ach-
terkant van de clitoris.Een gebruiks-
aanwijzing van seksuoloog Ellen Laan:
Neem één of twee vingers (liefst van
een partner, die kan er beter bij), steek
die twee à drie centimeter naar binnen,
laat die richting de voorwand een ‘ko m
hier-beweging’maken en wellicht dat

een gevoelige plek wordt gestimu-
leerd. Noem het wat je wilt, het is ge-
woon de clitoris die immers groten-
deels van binnen zit. De wetenschap
dat daarbij soms de urinebuis wordt
gestimuleerd, zet de vrouwelijke eja-
culatie in een ander daglicht. (Zie 18)

Martine Kamsma
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We te n s c h a p p e l i j ke
g e m e e n s ch a p

Van zondig en ziek
gedrag naar een

mensenrecht. Seks
in de wetenschap.

tekst Margriet van Heesch

foto Inge Trienekens
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O
p een zomerse
avond, de
schemer was
al ingevallen,
zag een Noord-
Duitse veld-
wa c h te r
vreemde be-
wegingen op
een bewerkte
akker. Het
bleek de

dorpsarts die de genitaliën van een boerenzoon
likte. De veldwachter zette de achtervolging in,
maar de dokter rende te snel en keerde nooit
meer terug. Het voorval werd casus nummer
146 in het geneeskundig onderzoek naar mense-
lijke seksualiteit van de Duitse medische weten-
schapper Richard von Krafft- Ebing.

Tot 1886 verzamelde Von Krafft- Ebing
238 voorbeelden van seksuele lotgevallen
die in zijn tijd als zonde en misdaad te boek
stonden: perversiteiten noemde hij die. Om
geen ramptoeristen aan te trekken, koos hij de
Latijnse titel: Psychopatia Sexualis. Ook de ca-
sussen die hij het meest aanstootgevend vond,
schreef hij in het Latijn. Zo ook de casus over de
bejaarde vrouw die na jaren gevangenis en ge-

A d ve r t e n t i e

sticht weer thuis woonde. Nog steeds probeer-
de zij met al haar huisgenoten seks te hebben,
ongeacht familieband, leeftijd of geslacht. Door
de wetenschappelijke benadering van Von
Krafft-Ebing, veranderden ‘per verselingen’ va n
zondaars en misdadigers in geesteszieken. Nu
konden zij, alvorens zij zouden eindigen in de
gevangenis of de hel, medisch behandeld en
misschien wel genezen worden.

Van Krafft-Ebing bestudeerde onchristelijk
seksueel gedrag, de Weense arts Sigmund
Freud was de eerste die seksuele fantasieën
analyseerde met als doel te genezen. Hij publi-
ceerde in 1905 drie essays over de seksuele ont-
wikkeling van kind naar volwassene. Het kind
zou eerst ontdekken dat de moeder geen penis
had: castratieangst. Hierna zou het kind met de
moeder willen trouwen en moest de vader uit
de weg geruimd worden: het oedipuscomplex.
Deze metaforisch moordzuchtige en incestueu-
ze familiebanden zouden vreemd genoeg een
gezonde heteroseksueel voortbrengen. Freuds
fantasieën bleken goed aan te sluiten bij de
tijdsgeest: hij werd wereldberoemd. (Minder
bekend is overigens hoe Freud beschrijft dat
boerenjongens rustig met een ezel mogen expe-
rimenteren. Het moest wel ophouden na het
huwelijk.) Homoseksualiteit was volgens hem

het gevolg van een zieke geest. En ook al zag hij
kinderen als puur door lust gedreven wezens
(met achtereenvolgens een orale fixatie, een
anale fixatie en genitale fixatie), toch was hij
van mening dat kleine meisjes die te veel tegen
dingen opreden, beter de punt van een heet
strijkijzer tegen de clitoris konden krijgen.

Met de opkomst van de sekswetenschap wer-
den verschillende behandelmethoden inge-
voerd. Soms ging de genezing met zachte bege-
leiding en voorlichting gepaard, soms met harde
hand: castratie, lobotomie (een stukje uit de her-
senkwab amputeren) en shocktherapie. Tever-
geefs. Tegen bijvoorbeeld masturbatie of homo-
seksualiteit bleek geen medicijn opgewassen.

Sekswetenschap was een groeiende tak van
wetenschap in Europa, tot het Duitse nazire-
gime ingreep. De boeken die op de beroemde
fo to’s van 10 mei 1933 worden verbrand doo r
de Duitse studentenunie kwamen uit het archief
van de joodse arts en homorechtenactivist Mag-
nus Hirschfeld. Het statige gebouw van zijn In-
stituut voor Seksuele Wetenschap werd daarna
door de nazi’s geconfisqueerd.

Onder de verbrandde boeken bevond zich
ook Het seksuele leven van de mens van de be-
kende joodse arts Fritz Kahn. Hoewel het een
keurige seksuele voorlichting voor keurige

Govino duopakket
1 set 4 glazen voor witte wijn
1 set 4 glazen voor rode wijn

Van 33,90 voor

29,–
n 33,90 v

Govino totaalpakket
1 set 4 glazen voor witte wijn
1 set 4 glazen voor rode wijn
1 set 4 flûtes voor
mousserende wijn
1 karaf

Van67,80 voor

59,–
n67,80 v

Telefonisch bestellen 088–5720572
(keuze 7/tijdens kantooruren) Bestel op nrcwebwinkel.nl

De beste kunststof wijnglazen
Kunststof glazen van Govino die niet kapot kunnen en eindeloos opnieuw gebruikt kunnen worden. Perfect voor buiten.

De glazen hebben geen voetje maar door de vorm kan wijn er goed in rondwalsen. Eindelijk kan lekkere wijn ook goed smaken uit

een kunststof glas. Er zijn ook flûtes voor mousserende wijn en een karaf. U kunt kiezen voor een pakket met 8 glazen

(4 voor witte en 4 voor rode wijn) of een totaalpakket met daarbij ook een set van 4 flûtes en de bijpassende karaf.

“Het zijn niet alleen demooistemaar

ook de beste niet-glas glazen

waar ik ooit wijn uit heb gedronken.”

Harold Hamersma
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Minder, minder, minder

mensen betrof, werd het kort na de Kristall-
nacht in 1938 verboden. De Nederlandse verta-
ling had toen al een positieve recensie in het Ne-
derlands Tijdschrift voor Geneeskunde en bleef
een zeer populair standaardwerk.

Na de Tweede Wereldoorlog namen de Ameri-
kanen het onderzoek naar seks over. De geniale
bioloog Alfred Kinsey deed grootschalig empi-
risch onderzoek naar het seksuele gedrag van de
doorsnee Amerikaan. Achttienduizend mannen
en vrouwen vertelden tot in detail hun seksuele
ervaringen en fantasieën. In 1948 publiceerde hij
de uitkomsten van de data verkregen bij man-
nen. Het was schrikken dat ruim eenderde van
de ondervraagden minimaal één keer seks had
gehad met een andere man. Maar de morele pa-
niek was totaal toen in 1953 de data over vrouwen
uitkwamen. Vrouwen bleken massaal, vanaf
jonge leeftijd en tijdens het huwelijk, te mas-
turberen! Het was het einde van Kinseys carriè-
re, hij kreeg geen geld meer voor onderzoek.

In de jaren zeventig rekende de Franse filosoof
Michel Foucault af met het christelijke billen bij
elkaar knijpen: waarom hadden we van seks in
hemelsnaam een morele ervaring gemaakt? Het
moest om plezier gaan. Nu durfden wetenschap-
pers uit allerlei disciplines zich te mengen. Soci-
ologen, antropologen, historici lieten hun licht
schijnen op de menselijke seksualiteit. Het in-
vloedrijkste cultuurwetenschappelijke boek
over seks is van de lesbische Amerikaanse filo-
soof Judith Butler uit 1990: Gender Trouble.
Sekswetenschap heet nu ook wel ‘queer stu-
die s’: queer betekent zonderling en is een
geuzennaam voor de niet-normatieve analy-
se van seksueel burgerschap en het funda-
mentele mensenrecht lichamelijk plezier te
beleven. Zonder angst of schaamte, zonder
religieuze, medische of staatsbemoeienis.

Fre u d

beschrijft dat

b o e re n j o nge n s

rustig met

een ezel mogen

ex p e r i m e nte re n .

Hoe ouder mensen worden, hoe
minder vaak ze seks hebben.
Gemiddeld. Vrouwen vrezen vooral
de overgang. Na de overgang is seks
moeilijker, soms pijnlijk, doordat de
vagina moeilijker vanzelf vochtig
wordt bij seksuele opwinding. Een
glijmiddel doet wonderen.

Cijfers over ouderenseks zijn
schaars. In het laatste grote Neder-
landse seksfrequentie-onderzoek (uit
2012) worden de 55-plussers over één
kam geschoren. Van hen had 57 pro-

cent van de vrouwen en 73 procent van
de mannen het laatste half jaar seks.
Vergeleken met 40- tot 55-jarigen
daalde dat percentage bij de vrouwen
(-25 procent) sneller dan bij de man-
nen (-13 procent). Die daling is niet al-
leen aan de overgang toe te schrijven:
hij zet door. Van de vijftigers zegt 61
procent seksueel actief te zijn. Onder
de zestigers is het 45 procent en bij de
zeventigers 28 procent.

Wim Köhler

O rga s m e van een dag

Het valleiorgasme bestaat niet.
Althans, geen wetenschapper kan
zeggen of je inderdaad de hele dag in
een orgastische staat van opwinding
kan verkeren, zoals Marleen Janssen
in Alleen voor vrouwen, het geheim van

het vallei-orgasme beschrijft. Er is wel
onderzoek gedaan naar de gemiddel-
de duur van een orgasme. De be-
roemde seksonderzoekers Masters &
Johnson kwamen in 1966 op 7,8 se-
conden. Het hangt nogal af van de

definitie, maar bij een studie in het
AMC, waarbij vrouwen bij begin en
einde op een knop moesten drukken,
duurde het gemiddeld 30 seconden.
De Brit Roy Levin kwam in het labora-
torium met dezelfde methode ook op
een halve minuut. Hij vroeg vrouwen
achteraf ook hoe lang ze zelf dachten
dat het geduurd had. Frappant ge-
noeg was dat de helft korter.

Martine Kamsma

Lekker vlot k l a a rk o m e n

Voortijdig klaarkomen moet
binnen een minuut gebeuren,
anders telt het niet. Wereldwijd ver-
schillen onderzoekers en artsen van
mening over wanneer er sprake is van
een vroegtijdige zaadlozing. Sommi-
ge studies komen tot de conclusie
dat de gemiddelde geslachtsdaad ze-
ven minuten duurt en dat dertig pro-
cent van de mannen die eindstreep
niet haalt. Of een orgasme geldt als
voortijdig is ook cultureel bepaald. Zo
wordt in het Midden-Oosten een vlot
mannelijk orgasme gezien als een te-
ken van viriliteit.

De Nederlandse neuropsychiater
en seksuoloog Marcel Waldinger heeft
kritiek op de bestaande onderzoeken:

„De definitie van wat vroegtijdig is, is
altijd multi-interpretabel geweest.”
Waldinger deed twee keer in meerdere
landen een grootschalig onderzoek
naar de ejaculatietijd van mannen.
Hierbij voorzag hij koppels van een
stopwatch. Op basis van de resultaten
maakte hij een nieuweclassificatie en
drukte de duur van de daad uit in IELT
(Intravaginal Ejaculation Latency Ti-
me). Volgens zijn indeling is er s p ra ke
van een vroegtijdig orgasme bij een
IELT onder de minuut. „Slechts twee tot
drie procent van de mannen hebben
dat probleem altijd. Zij kunnen goed
geholpen worden met medicijnen.”

Lenny Gerdes

Natuurlijk werkt feromonenspray. Je pakt de verstuiver uit het nachtkastje. Je
laat je ogen over je lichaam gaan: wáár ga ik het spuiten? En je verheugt je op het
effect van de onwaarneembare, onweerstaanbare geur die je verspreidt. Ja, fe-
romonenspray werkt vast geweldig, als placebo. Als je erin gelooft, lees dus niet
verder. Kort uitgelegd: allerlei dieren verspreiden feromonen die seks verge-
makkelijken. Het zou kunnen dat mensen ze ook bezitten. En er zijn okselgeur-
stofjes waarvan beweerd wordt dat het feromonen zijn. Die zitten in die sprays.
Helaas is ook nooit aangetoond dat échte okselgeur goed is voor de seks.

Hester van Santen

Fe ro m o n e n s p ra y

De g-spot is vernoemd naar de Duitse gyneacoloog Ernst Gräfenberg die
het plekje beschreef in 1950.Gräfenbergs bewijsvoering was gebaseerd op
zijn eigen ervaringen met ‘t a l l oze’ bedpartners.

De g van g-spot
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info@bijzonderezaken.nl

Telefoon 010 - 436 91 24

De brieven onder nummer kunt u 
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Schiedam onder vermelding van 
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Adverteren?
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WWW.BIJZONDEREZAKEN.NL

De Zegelskoël app 2-4 pers 
omg Slenaken tel: 0434574430 
www.dezegelskoel.nl

Europa

Binnenland

Zoek & vind alle zaken die bijzonder zijn!

WWW. BIJZONDEREZAKEN .NL Volg ons op Facebook

Volg ons op Twitter

Italië

Vakanties & Reizen

Heeft u niet kunnen 

vinden wat u zoekt?

Surf voor aanbiedingen naar:
www.bijzonderezaken.nl

ANTARIN ondersteunt uw
eigen reis. Hotels, autohuur,
cursussen, trein/vliegtickets.
020-6275085 www.antarin.net

Bijzondere Aanbieding - 30 mei t/m 5 mei 2015

BERLIJN, München, Keulen
vak. appartementen in het
centrum: 010 - 2653659
www.city-apartments.nl 

Drenthe

Indonesië

Oceanië

AUSTRALIË & NIEUW-ZEELAND

www.travelessence.nl   030 - 272 53 35

Wij bieden u bijzondere rondreizen met unieke,  
kleinschalige accommodaties. Een relaxed tempo  
met tijd voor de prachtige natuur en cultuur.  
Volledig naar wens samengesteld, met reisadvies  
van de locals.

Afrika

Azië

ROME, Venetië, Florence,
Lucca, Verona, Napels: vak.
appartementen en kamers
in het centrum: 010 - 2653659 
www.city-apartments.nlDE ITALIË SPECIALIST (SGR)

WWW.MINERVAREIZEN.NL

WENEN, Praag, Budapest 
vak. appartementen in het
centrum. Tel. : 010 – 2653659 
www.city-apartments.nl

Friesland

Australië

Noord-Amerika

LISSABON: vakantie-app.                                      
in het centrum: 010 - 2653659                                                      
www.city-apartments.nl

Golfvakantie / Maatwerkreizen /
Groepsreizen. 06.53483992
west-algarvegolf / golftrips.nu

Spanje

Andalucia, weg van de drukte
fraaie bungalows va 280/wk
   WWW.HOLANDALUS.NL

BARCELONA, Madrid en
Sevilla: vakantie-app. in het
centrum.Tel: 010 - 2653659
www.city-apartments.nl

AcupunctuurHBO.nl

Noord-Holland

Uw Afrikareis in goede handen?
Zie www.outinafrica.com
Thuis in Afrika sinds 1852

Ontdek West Australië met een 
4WD camper van WA Experts. 

WWW.WAEXPERTS.NL

Frankrijk

Dordogne: kl. groene camping
speelriviertje met zandstrandje.
www.chatonniere.com

****WWW.GITES.NL****

Vakantiehuizen voor levens-
genieters! Authentieke huizen

door heel Frankrijk.

PARIJS: vakantie-apparte-                                     
menten in het centrum 
Tel: 010 - 2653659
www.city-apartments.nl

Z-Frankrijk, 50 min. van
Toulouse, schitterend uitzicht, 

(h)eerlijk eten, sfeervolle 
kamers www.loustal.eu

Oostenrijk

WWW.TRITT.NL De mooiste
vakantiewoningen in 
TOSCANA  Tel. 0180-769148

Adverteren?
Surf naar:

www.bijzonderezaken.nl

Surf dan naar onze website www.zadkinemedia.nl

Of kijk voor meer aanbod op de website www.bijzonderezaken.nl

Griekenland

Zuid Limburg Vakantie woningen

Rust, Ruimte, Natuur in het Gulpdal 
www.aanhetgrotebos.nl 043.4573268

Vakantiebungalow in Bergen nh
Zee, kunst, rust, grote tuin/terassen op zuiden 6p.+k
www.vakantiehuisesperance.nl h.poot@quicknet.nl

Er op uit in Nederland

Portugal

Wilt u uw vakantiehuisje (in binnen- of buitenland) onder de 
aandacht brengen van de NRC Lezers? 

Plaats dan nu 4 x een 3-regel advertentie in het  NRC Handelsblad voor 
maar €125,00 incl. BTW.  U krijgt een gratis doorplaatsing in NRC Next 

én een gratis account op Bijzonderezaken.nl! 
Hier kunt u volop foto’s, tekst en een video plaatsen. 

MELDT U NU AAN: 
www.bijzonderezaken.nl/vakantiehuisjes 

Particuliere vakantiehuisjes

Gelderland

Huur uw luxe villa in Zuid Drente

 Hoor de stilte

0528 241321

www.hoordestilte.nl

GENIETEN in het hart van de Betuwe
aan de Linge in de boomgaard
bijz. vak. woningen & zwembad
WWW.DEGELDERSEMORGEN.EU

Kom genieten met de zachte G van de mooie Limburgse heuvels!
    Nu last minute kortingen tot 35% en vrije aankomstdagen.

          www.bungalowparksimpelveld.nl | 045 544 12 412

Limburg

Zwitserland

WALLIS CH chalet vrij 8/8 
tot 22/8,na19/9 0639853995
www.pleinsoleil.nl 

Japan

3 juli. - JAPAN Reis-Info-Dag
TAO Japan Specialist. Indiv./gr.
020-6235067  /  www.japan.nl

WWW.ATMA-ASIA.NL

Reis op maat in Azië: actief,
cultureel en avontuurlijk !

Wilt u adverteren?
Surf dan naar onze website www.zadkinemedia.nl

Of kijk voor meer aanbod op de website www.bijzonderezaken.nl

Wilt u adverteren?
Surf dan naar onze website www.zadkinemedia.nl

Of kijk voor meer aanbod op de website www.bijzonderezaken.nl

Wilt u adverteren? 
Dat kan!

www.bijzonderezaken.nl

van verlangen
even weg even rust
www.alcandora.nl

Duitsland

7-daagse busreis

Ertsgebergte

Kijk voor meer informatie op

www.hotelpurschenstein.nl

Inclusief  o.a.
• Reis per Comfort Class Bus

• Verblijf  in een met antiek 
ingerichte kamer

• Dagelijks luxe ontbijtbuffet 
en 3-gangen diner

• Citytrips Dresden en Praag

€ 399,-
per persoon

Roden, klein park; t.h.12p 
familiehuis, 2-6 p.bungalows 
050 5019261 www.dorado.nl

Sfeervolle boerderij in Land 
van Maas & Waal tot 25 pers. 
0487501672 www.kleingrut.nl

Unieke bosbungalows in  
verhuur/verkoop, Ermelo 0341-
552933 www.toverberg.nl Rust!!

Aantrekkelijke vak.huizen in
Z.-Frankrijk. Tel:026-3519198
www.drome-vakantiehuizen.nl

Overijssel

Holten: Rustig en vrijgelegen
Comf bung,fiets/wandel mogelijk
0548365380 www.koolmees.nl

www.9vakantieparels.com
Bijzondere vakantie adressen
in de Aveyron, 9x anders.

Florida met uw gezin?
www.travelnauts.nl
Experts in verre gezinsreizen
020 52 89 333 ANVR/SGR 

Kenia met uw gezin?
www.travelnauts.nl
Experts in verre gezinsreizen
020 52 89 333 ANVR/SGR

Australië met uw gezin?
www.travelnauts.nl
Experts in verre gezinsreizen
020 52 89 333 ANVR/SGR

Costa Rica met uw gezin?
www.travelnauts.nl
Experts in verre gezinsreizen
020 52 89 333 ANVR/SGR

Vietnam met uw gezin?
www.travelnauts.nl
Experts in verre gezinsreizen
020 52 89 333 ANVR/SGR

Florida

Kenia

Vietnam

Costa Rica

Groepsacc.Veluwe Familiehuis
B&B Engelse Stijl, sfeerv.maar
voord.www.guesthouselazey.nl
0342-434653

Watersport- Bungalowpark Pharshoeke 
Direct aan het Heegermeer, het Mekka voor de watersporter!

www.pharshoeke.nl 0515-442314

BIJZONDERE REIZEN NAAR AFRIKA
boekt u bij de expert: BMS-Travellers 0297-254455 

www.bms-travellers.nl

DARI-JAVA: Indonesië reizen op 
maat  Avontuurlijk en voordelig 
(SGR) www.dari-java.nl

*** BIJZONDER KRETA ***
Villa’s, dorpshuizen, appt. en
hotels www.xenia.nl

BIJZONDERE aanbiedingen?
Of direct online adverteren?

www.bijzonderezaken.nl

Bretagne & Normandië
Karakteristieke  huizen aan zee
v.a. € 399! www. liberte.nl

De mooiste vakantiehuizen
In Toscane, Umbrië en Sicilië
Etruria Travels. www.etruria.nl

GULPEN, ruime vak.won. in
gerest. boerderij, 2-14 pers.
043-4501609 www.develdhof.nl

stedentrips.nl
...ieder z’n stad

Valencia
v.a.€

 348,-
3-daagse vliegreis 

Hotel Abba Acteon++++�met ontbijt

Unieke autorondreizen luxe 
overnachten bij Nederlanders.
rondreizenbijnederlanders.com

Unieke autorondreizen luxe 
overnachten bij Nederlanders.
rondreizenbijnederlanders.com

Beekbergen op de Veluwe:
T.h. zomerhuisjes / stacara-
vans/kampeerplaatsen Tel. 055-
5061323 www.berkenrode.nl

Surf naar 
www.zadkinemedia.nl

www.BRITISHHOLIDAYS.nl 
0492 - 351105  /  lid SGR

Groot-Brittannië

WILT U ADVERTEREN?
Surf dan naar onze website www.zadkinemedia.nl

Of kijk voor meer aanbod op de website www.bijzonderezaken.nl

Costa blanca
Luxe b&b suites
www.puigcampana.eu

071 513 70 08 / TREINREISWINKEL.NL

BREESTR. 57 LEIDEN SINGEL 393 A’DAM 

ZON-THALYS

TREINRETOUR 

& HUURAUTO  

7 DGN VA €146 PP

VALENCE, AVIGNON, AIX EN PROVENCE, MARSEILLE E.R. VA

R’dam V 08.03 

Valence A 13.04

79,-
P.P.

REIZEN 27/6-29/8

Elke week vindt u op www.bijzonderezaken.nl een BIJZONDERE 
AANBIEDING van de specialisten die regelmatig op deze advertentiepa-
gina’s staan. Schrijf u in op de nieuwsbrief en ontvang elke week een 
bijzonder aanbod die wij voor u selecteerden. Aanbiedingen zijn slechts 1 
week geldig dus kijk welke aanbieding er deze week is!

Elke week nieuwe aanbiedingen!

WWW.     BIJZONDEREZAKEN  .NL

BRETAGNE t.h. mooie/charmante 
Vakantiewoningen. Direct aan zee! 
WWW.BRETAGNEHUISJES.EU

Umbrië. Vrijst Villa 5p.         
Zwemb  Juni vrij 0615887508
www.lamontagnola.nl

BOEK DIRECT OP WWW.BIJZONDEREZAKEN.NL
MAAK GEBRUIK EN PROFITEER ELKE WEEK VAN EEN NIEUWE BIJZONDERE AANBIEDING !

In het centrum van Seminyak

•  14 nachten Boutique Hotel Maison AT C 

 op basis van logies en ontbijt.

•  Transfer van en naar de luchthaven.

•  Op enkele minuten afstand 

 van het strand en winkeltjes.

•  zeer luxe verblijf met oogstrelende kamers 

 in een prachtige omgeving in Bali.

•  Zwembad, Spa, Gym, Restaurant, Bar / Lounge

LUXE BALI AANBIEDING VAN 17 DAGEN

VERZORGD DOOR: SELAMAT JALAN

VOOR MAAR 

€899,-
P.P.

VOOR MAAR 

€899,-
P.P.
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S to u te r i ke n

E
en penis lijkt op een naaktslak en een vagina op een krop sla.
Borsten kunnen bolletjes ijs in een hoorntje zijn en billen schijnen
als de maan. De Franse illustrator Marion Fayolle maakte een serie
van zestig coquins (‘stouter iken’): illustraties van vrouwen en man-
nen die vrolijke dingen doen met hun geslachtsdelen. Twee man-
nen zwaaien met hun penisspringtouw om twee vrouwen te laten

springen; een vrouw houdt een steigerend penispaard in bedwang; en een man
probeert een golfballetje in een vaginahole te slaan.

„Voor veel volwassenen rust er een taboe op seks”, zegt Fayolle. „Ze vinden het
een genant onderwerp of maken het heel zwaar. Met deze illustraties wil ik op een
nieuwe manier naar de verhoudingen tussen mannen en vrouwen kijken: licht,
poëtisch en met humor. Je kunt ook met een glimlach over seks praten.”

Lange tijd droeg Fayolle een schetsboekje bij zich waarin ze haar invallen
noteerde. „Ik legde lijstjes aan. Waar kan een penis allemaal op lijken? Ik noteerde
van alles. Een kaars. Een olifantenslurf. Een pijp. Een fluit. Hetzelfde deed ik met
borsten, billen en vagina’s. Soms vulden ideeën elkaar opeens aan. Dan had ik het
gevoel dat ik een raadseltje had opgelost. Ik had bijvoorbeeld genoteerd: een
penisraket. En verderop maanbillen. Ik hoefde ze alleen nog maar bij elkaar te
z e t te n . ” Ze tekende een liggende man, leunend op zijn ellebogen, zijn raketpenis
staat overeind. Voor hem staat een vrouw met de rug naar hem toe, een silhouet in
het donker. Alleen haar billen zijn verlicht: een volle maan. De tekening doet
denken aan de uitspraak van de Amerikaanse schrijver van zelfhulpboeken,
Norman Vincent Peale, die ook een fijne metafoor voor seks kan zijn:
„Shoot for the moon. Even if you miss, you’ll land among the stars.”

Monique Snoeijen

Marion Fayolles, Les Coquins, Magnani, 9,90 euro, fnac.com
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Wat gebeurt er
In de reeks Real People,

Real Life, Real Sex hebben echte
koppels een relatie met elkaar. Het
begint allemaal heel Ko f f i e t i j d -ach-
tig: de stellen vertellen giechelend
hoe ze elkaar hebben leren kennen
terwijl ze verliefd in elkaars ogen kij-
ken. Dan beginnen ze steeds meer
te praten over hun seksleven en hoe
ze dat beiden ervaren. De praatscè-
nes worden inmiddels afgewisseld
met scènes waarin je ziet hoe ze die
seks in praktijk brengen. Er zijn in
deze reeks een hetero-, lesbische-
en homovariant, en ook varianten
met oudere stellen en koppels in

verschillende kleurtjes.

Wat kun je ervan leren
Doordat beide personen van het stel
over seks praten, leer je dat dezelfde
vrijpartij vaak heel anders wordt

ervaren – en dat dat niet erg hoeft te
zijn. Ook vertellen stellen wat ze

doen als er bijvoorbeeld één van de
twee moeilijk klaarkomt, of hoe ze

het oplossen als bepaalde erotische
fantasieën van de partners ver uit

elkaar liggen.

co m s t o c k f i l m s .co m

P
orno waar je ook wat van kunt leren –
bestaat dat? Natuurlijk, wanneer je een
willekeurige film op Xtube of Porntube
bekijkt, ontdek je wellicht iets nieuws:
penissen groter dan colaflesjes, vrouwen
die zichzelf kunnen vingeren met vlijm-
scherpe nepnagels zonder zichzelf te be-
snijden of een innovatieve manier om de
pizzakoerier te betalen. Maar naast die
mainstream pornowereld bestaat er ook
een wereld van seksfilms die je dingen
leert waar je in het echte leven wél iets

aan hebt. En die wereld is groter dan je denkt.
Deze maand werd in Amsterdam voor het eerst het Holy Fuck Film
Festival gehouden, waar enkel films werden vertoond die in een ande-
re behoefte voorzien dan mainstream porno. Volgens oprichtster
Yvette Luhrs bestaan er ontzettend veel spannende en geile films,
maar weten de meeste mensen ze nog niet te vinden. Veel van deze
porno wordt gemaakt door vrouwen of komt uit de queer-hoek, maar
er is ook genoeg voor heteroseksuele mannen. Wij selecteerden vijf
films die niet alleen leuk zijn om naar te kijken, maar waar je ook nog
iets van kunt leren – gegarandeerd zonder pizzakoeriers.

KO F F I E T I J D -S F E E R

Gegarandeerd geen
pizzakoerier

Er bestaat ook
porno waar je in
het echte leven

w el wat aan hebt.
Jan Hoek en

Renske de Greef
recenseren vijf

leerzame seksfilms.
foto Inge Trienekens

OPEN OVER SM
Wat gebeurt er

Love Hard is een documentaire over
verschillende mensen die hun leven
aan BDSM hebben gegeven. Hier
geen halfzacht romantisch geëxpe-
rimenteer met fluwelen 50 Shades of
G re y -zweepjes, maar het echte werk
met echte mensen die van echte

heftige BDSM houden. Al is het wel
goed om erbij te zeggen dat in de

alternatieve sekswereld, de mensen
die eigenlijk dichterbij ‘de gewone
k i j ke r ’moeten staan er vaak even

extreem uitzien als de mensen uit de
mainstream porno. Hier weliswaar

geen roodgelakte nagels en
siliconenborsten, maar wel dread-
locks en een lijf vol tatoeages.

Wat kun je ervan leren
Er wordt in deze docu door iedereen
zeer openhartig gepraat over BDSM
en waarom het voor hen een levens-
stijl is die bij ze past. Is het iets wat

altijd al in je zit? Of is het juist iets wat
pas tot bloei komt als je ermee expe-
rimenteert? Ook vertellen de stellen
hoe ze door deze vormen van seks
steeds dichter bij elkaar komen en
leren zich aan elkaar over te geven.

l ove h a rd t h e f i l m .co m

ENG EN NIEUW
V E R A N T WO O R D E
PORNO ZOEKEN

Mocht je na deze films zin
hebben om zelf op zoek te gaan
naar meer verantwoorde opwek-
kende cinema, dan hier wat tips
waar te beginnen. Daarbij moet
gezegd worden: voor goede por-
no moet worden betaald, zowel in
een winkel als online. Voor dat
geld krijg je niet alleen betere
films, maar worden ook alternatie-
ve makers in dit genre gesteund.

P i n k l a b e l .t v
Op de site staat: ‘Porno with good
taste: high quality, fair-trade adult

c i n e m a’. En dat is wat je krijgt.

D u s kt v. n l
Een website en televisiekanaal
waarbij vrouwen kiezen wat voor
porno –ook wel ‘p o r n a’genoemd
– er wordt getoond.

In de winkel
Mocht je online zoeken gedoe
vinden en liever in een winkel iets
kopen waar je geadviseerd kunt
worden, dan zijn er in Amsterdam
twee winkels met een ruim assorti-
ment verantwoorde porno. Ga of
naar Female & Partners aan de
Spuistraat of naar Mail & Female
in de Nieuwe Vijzelstraat.

Wat gebeurt er
C ra s h p a d ’s Guide to Fisting.Oké, ja,
de titel van deze film klinkt heel hef-
tig, maar alsjeblieft lees verder voor-

dat je ‘IEEEEUW’ roepend deze
bijlage bij het oud papier gooit. Eén
van de meisjes uit deze film vindt
fisten –ofwel vuistneuken– ze l f

namelijk ook nogal eng en nieuw. En
daar wordt dus vervolgens over ge-
praat. Het andere meisje heeft meer
ervaring en laat haar eerst op het in-
ternet filmpjes zien van andere men-
sen die dit gaan doen. Stapje voor
stapje loodst het ervaren meisje het
minder ervaren meisje erdoorheen,
wat gepaard gaat met afwisselend
intens genot en enorme lachbuien.

Wat kun je ervan leren
Het lijkt vooral iets extreems, wat

deze twee meisjes met elkaar doen.
Maar het gevoel dat overheerst na

het kijken, is dat ze vooral zo
extreem lief zijn voor elkaar. Het gaat
er niet om dat iedereen die deze film
kijkt ook precies moet proberen wat

zij doen, het gaat erom dat wie
samen iets nieuws probeert, dat ook
met evenveel liefde, geduld, grapjes

en plezier moet doen.

c ra s h p a d se r i e s .co m
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ECHTE FANTASIEËN
Wat gebeurt er

De bekende Spaanse filmmaakster
Erika Lust verfilmt in de reeks X-con -
fessions ingezonden dromen en fan-
tasieën. Waar mensen in Spanje van
dromen varieert van „een keer met
een vrouw seks hebben” (ingezon -
den door een vrouw) tot „mijn vrien-
din wordt er geil van als ze mij als

vrouw aankleedt” (ingestuurd door
een man). Verder is iedereen onge-
veer even onrealistisch knap als in de
Amerikaanse porno, behalve dat ze
hier stijlvol hipster knap zijn. De hui-
zen waar ze seks hebben lijken alle-

maal uit de ELLE Decoration te komen.

Wat kun je ervan leren
Wat voor fantasieën andere mensen
hebben en hoe die fantasieën eruit
zien als ze door Spaanse hipsters

worden nagespeeld.

e r i ka l u s t .co m / f i l m s

HERKENBAAR

Blootblad voor vrouwen

Tekst en beeld in een vrouwenblootblad moeten
subtieler zijn dan in een mannenseksblad. Dat zegt
Sandy Wenderhold, eigenaar van Sansyl dat websites
en bladen uitgeeft op het gebied van adult entertain-
ment. Op 18 juni lanceert zij het erotisch vrouwentijd-
schrift Oh. „Een lekker dik, esthetisch blad dat je gerust
op de salontafel kunt laten liggen”, zegt Wenderhold.
In Oh geen centerfold, maar „smaakvolle bijna kunst-
z i n n i g e”n a a kt f o t o’s van mannen én vrouwen. En een
serie van de Amerikaanse pornoster James Deen,
overigens niet in staat van opwinding. „Maar het is niet gezegd dat er nooit een
stijve penis in het blad te zien zal zijn.” In iedere editie staat een erotisch verhaal
van een bekend auteur. „Bij Playboy is de vraag: welke BN-er staat er op de co-
ver? Bij Oh is dat: welke schrijver staat erin?” In het eerste nummer is dat Philip
Huff. Oh telt 164 pagina’s, kost 6,45 euro en zal vier keer per jaar verschijnen.

Lenny Gerdes

25 jaar fantastische seks

Geweldige seks kan ook in een
relatie van 25 jaar.Een open deur, die
in tijden van porno en snelle seks met
internetdates desalniettemin gerust-
stellend en hoopgevend is: goede
seks is geen kwestie van leeftijd. Men-
sen die al 25 jaar samen zijn, bij wie
alles hangt behalve het tandvlees, die
stram en stijf zijn, kunnen nog steeds
fantastische seks hebben. De Cana-
dese Peggy Kleinplatz interviewde

koppels die minimaal 25 jaar samen
waren en ontdekte het geheim dat
natuurlijk geen geheim is: aandachtig
en attent zijn, de tijd nemen, de ander
dichtbij laten komen, niet gericht zijn
op het orgasme –dat maakt het
verschil tussen ‘good enough sex’ en
‘great sex’. In dat licht bezien is tantra
misschien zo gek nog niet.

Martine Kamsma

Je kunt alleen maar te laat beginnen met seksuele voorlichting. „Als je er-
mee wacht totdat ze zelf bijna aan seks toe zijn, is het te laat”, zegt seksuoloog
Ellen Laan. „Dan willen ze er niet meer over praten.”

Praat met p e u t e rs

Niet s t o re n

Er is niets mis met een slot op de slaapkamerdeur. Kinderen leren ba-
sisemoties te ontwikkelen door afkijken, van ouders die het voorbeeld geven.
Maar over seks moet je praten want je kunt het niet voordoen, zegt seksuoloog
Ellen Laan. Ze is daar heel duidelijk over: „dat moeten kinderen niet zien, ook
niet per ongeluk. Er is niets mis met een slot op de deur van de ouderlijke
slaapkamer. Ik zou het alle ouders aanraden.”

Too sexy for your car

De auto is een afwerkplek als alle
n o o d l o ca t i e s .Meer hebben seks
en auto’s niet met elkaar te maken.
De onzalige associatie van auto’s met
seks kan maar één reden hebben:
a c h t e r b a n ke n . Daar kon het, vroeger,
in Amerika, toen de auto’s groot waren
en de daden stiekem, wegens minder-
jarigheid of preutse zeden. Al ken ik
ook mensen, die beweren dat ze het
op voorstoelen hebben gedaan, in
posities die mijn verbeeldingskracht
te boven gaan.

Misverstand twee is de gedachte
dat de auto de seksuele aantrekkings-
kracht van zijn bestuurder zou verho-
gen. Dat is, zie de commercials, wat
de industrie Jan Doedel wijs probeert
te maken. Het zou betekenen dat een

man meer mans lijkt in een Porsche.
Dat is achterlijke alfamannenlogica,
Viagra voor de hanenziel. Stel je Ton
Elias of mij voor in een 911, twee cor-
pulente middelbare mannen in dat
playboyding. Of, andere uiterste, de
mooie jongen die het te goed weet.
De vrouw die ik graag serieus neem
ziet ons onze geslaagdheid adverte-
ren met het lokmiddel van de materie.
Die lacht zich gek. Haar oog blijft han-
gen aan die smakelijke jongen in zijn
doorgerotte Fiat Panda. Dat is een
leuke antiheld; he doesn’t fucking care,
om in de sfeer te blijven. Maar die po-
sitieve eerste indruk zal hij toch op ei-
gen kracht moeten bevestigen.

Bas van Putten
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Wat gebeurt er
Diet of sex is geen seksfilm waarin de
koppels met elkaar aan de slag gaan
omdat ze nu eenmaal allebei in de

wachtruimte bij de dokter zitten. Dit is
een film met een verhaal. De vrouwe-
lijke hoofdpersoon heeft last van een
seksuele barrière en kan niet genie-
ten van seks –een slimme zet, want
dat is voor sommigen vast herken-

baarder dan iemand die bij de minste
of geringste aanraking al weke

knieën krijgt. Haar geliefde volgt het
advies van een seksuoloog op: hij

laat haar ontspannen en prikkelt haar
zintuigen. Onverwacht komen de
ouders van het meisje langs, wiens
ongelukkige huwelijk alles te maken
blijkt te hebben met haar remmingen.

Wat kun je ervan leren
Deze film schetst een realistisch sce-
nario –de een heeft minder zin dan
de ander. De oplossing is simpel en
doeltreffend. Er wordt gekeken naar
het fysieke (de man probeert haar te
laten ontspannen door uitgebreid de
tijd te nemen voor sensuele activitei-
ten als een kooksessie) als naar het
mentale (ze moet zich losweken van
haar bemoeizuchtige ouders). Ook
zit er zo’n lange cupcake-bakscène
in dat je, ook als je geen zin hebt in
vrijen, uit deze film inspiratie voor
de zondagmiddag kunt putten.

m f e .t v (Male Female Erotic TV)
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H e m el s
ge n o t

A d ve r t e n t i e

Geen enkele
godsdienst heeft

een probleem
met seks.

Behalve het
c h r i s te n d o m .

tekst Hendrik Spiering

A
ls het gaat om godsdienst en
seksualiteit valt één ding on-
middellijk op: het christendom
is de enige godsdienst die echt
moeite heeft met seksualiteit.
Natuurlijk, álle grote godsdien-

sten maken onderscheid tussen ‘l i c h a a m’ en
‘z i e l’, tussen het materiële en het spirituele.
En daarbij geldt het geestelijke altijd als hoger.
In vrijwel geen enkele tempel of gebedshuis
wordt geslachtsgemeenschap gerekend tot de
hogere ervaringen. Maar moeilijk wordt er
niet over gedaan.

Overal geldt seksualiteit als een gewoon on-
derdeel van het leven. Het moet gereguleerd
worden, maar je mag er wel van genieten.
Seks hoort erbij. Zeker, ook in het hindoeïsme
en het boeddhisme worden heilige mannen
(en vrouwen) bewonderd die niet (meer) aan
seks doen. Ook de islam en het jodendom be-
strijden seks buiten het huwelijk. Een stabiel
familieleven staat voorop, maar daar hoort
dus ook ‘goede seks’ bij.

Maar niet voor de christen. In zijn of haar reli-
gie is de dominante traditie dat seksuele lust
een van de ergste uitingsvormen is van een ver-
werpelijke hang naar het aardse. Geslachtsge-
meenschap is symbool van de erfzonde. Seksu-
aliteit is alleen nuttig voor voortplanting.

Dat is niet altijd zo geweest. Jezus’ belang-
rijkste apostel Paulus vond voor zichzelf een
leven zonder seks het hoogste. Maar Paulus
schreef ook – geheel in de Joodse traditie – d at
getrouwde mensen hun lichaam moesten de-
len met hun partners: „Weiger elkaar de ge-
meenschap niet” (1Kor 7:5). Pas later werd de
‘weg met seks’-gedachte dominant. Meestal
wordt dan de vinger gewezen naar de invloed-
rijke kerkvader Augustinus (†430) die de kerk
vrij definitief van een extreem dualistische en
anti-seksuele ideologie voorzag. Het katholie-
ke geloof (ruim 1 miljard gelovigen) is nog al-
tijd de enige wereldgodsdienst waarbij uitslui-
tend ongetrouwde celibataire mannen de cen-
trale priesterlijke macht bezitten.

Het kan ook anders. Eén godsdienstige stro-
ming, in het hindoeïsme, gaat op seksueel ge-
bied helemaal de andere kant op. In de tantri-
sche stroming, die ook voorkomt in het boed-
dhisme en taoïsme, zijn seksuele ervaringen
expliciet een weg naar het hogere. De tantri-
sche yoga is voortgekomen uit extatische hin-
doeïstische sekten die seksuele energie zagen
als de sleutel tot het wereldraadsel. Een yogi
kan er zijn eigen erectie vereren en ook vagi-
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Heeft u niet kunnen 

vinden wat u zocht?

Surf naar 

www.bijzonderezaken.nl.  

Ook voor direct 

online adverteren!

Wilt u adverteren?

Surf dan naar onze website www.zadkinemedia.nl

Of kijk voor meer aanbod op de website www.bijzonderezaken.nl

Zoek & vind alle zaken die bijzonder zijn!

WWW. BIJZONDEREZAKEN .NL

Bijzonderezaken opgeven 

Particulier via: www.zadkinemedia.nl

Zakelijk  via: e-mail 

info@bijzonderezaken.nl

Telefoon 010 - 436 91 24

De brieven onder nummer kunt u 

sturen naar:  Tuinlaan 90, 3111 AW 

Schiedam onder vermelding van 

br.o.nr.  (nummer advertentie)

WILT U ADVERTEREN?

Surf dan naar onze website www.zadkinemedia.nl

Of kijk voor meer aanbod op de website www.bijzonderezaken.nl

Heeft u niet kunnen 

vinden wat u zocht?

Op zoek naar meer 

aanbiedingen?

www.bijzonderezaken.nl. 

En maak gebruik van de zeer 

bijzondere aanbiedingen!

www.bijzonderezaken.nl

Heeft u niet kunnen 

vinden wat u zocht?

www.bijzonderezaken.nl.  

Ook voor direct 

online adverteren!

Boot - buitenboordmotor 

accessoires of trailer kopen?

www.vanzelstwatersport.nl

Watersport

Actieve vakanties

Lekker in je Werk Retreat:Boek 5, 8 of 10 dgn in prachtige omgeving in Spanje.  

 Sporten, gezond eten en de balans opmaken over je werk.

BOOTCAMPRETREATS.NL

Themareizen

Creatieve vakanties

Studie- & Taalreizen

Spaans, Engels, Frans, Duits,

Italiaans en Chinees leren - 

wereldwijd! Bel: 024 - 3888666

WWW.STUDYTRAVEL.NL

Vakanties & Reizen

Zeilvakanties

*** Zeilen in Griekenland *** 

Flottielje, meezeilen of cursus

0365218210 www.amorgos.nl

SENIOREN Autovakanties, individueel/met groep incl. perfecte 

hotels en begeleiding (Gids team), beeldige routes (TOMTOM), 

Langs vele bezienswaardigheden:. Praag-Tsjechië/Rijn/Sauerland. 

Tel.0226 342559 Zie ook: www.seniorenautovakanties.nl

Autoreizen

Op pad met natuurfotograaf

Paul van Gaalen

Ariège, 50 min van Toulouse

www.ariegefoto.nl

Spaans in Spanje & Italiaans in 

Italië & Frans in Frankrijk leren

www.tricolore.nl 070-3836666

Unieke themareis fotografie

naar Schotland 18-23 juni.

€360,-/410 all-in.

Kijk op educationalstays.com

of bel 070-3637575
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n a’s zijn religieuze symbolen. Geslachtsge-
meenschap werd – en wordt – beleefd als een
langgerekt ritueel, voorbereid door meditatie
en ceremonies. Klaarkomen is een afspiege-
ling van het hemelse geluk, maar opmerkelijk
genoeg voor de man niet altijd het primaire
doel. Op basis van allerlei yin-yang-theo-
rieën wordt het als gunstig beschouwd als
de man niet klaarkomt, maar zijn zaad
‘b i n n e n h ou d t ’. Dan zou hij nog meer energie
uit de onuitputtelijke vrouwelijke energiebron
in zich kunnen opnemen.

In tantrische stromingen bestaat ook een
kleine ‘per verse’ onderstroming: de ‘l i n k sh a n -
dige tantra’. Daarin levert het veel goddelijke
energie op als op bepaalde geheime momen-
ten alle taboes doorbroken worden en zaken
als incest en parenruil juist gestimuleerd wor-
de n .

Dat de tantrische godsdienst juist binnen
het hindoeïsme kon ontstaan is niet verras-
send. In India zijn sommige godenverhalen
haast pornografisch. De belangrijke god Shiva
is god van de seks én van de ascetische yoga.
Beide aspecten van het leven geven energie en
de liefdesverhalen van Shiva met zijn Parvati
vertellen ook beide kanten. Met ascetische oe-
feningen weet Shiva zijn seksuele energie tot
grote hoogte te brengen. Shiva heeft verschil-
lende vrouwen, maar allen zijn eigenlijk ver-
schijningsvormen van Parvati: de Moedergo-
din. Ook de liefde en seks tussen de god Krish-
na en zijn geliefde Radha worden uitgebreid
beschreven. Ze waren een voorbeeld voor tan-
trische rituelen.

Het zwoele seksuele Hooglied in de
bijbel is daar bij toeval terechtgekomen.
Waarschijnlijk was het een compilatie van ou-
de joodse bruiloftliederen. Maar dat bijbel-
boek is door de schriftgeleerden altijd zorgvul-
dig opgevat als steriel symbool. Volgens de
christenen vertelt het lied zelfs het onwereldse
verhaal van het huwelijk van Jezus en Zijn
Kerk. Het zou niet gaan over mensenseks.
Lees maar mee: „Je borsten zijn als kalfjes, als
de tweeling van een gazelle die tussen de lelies
weidt. Nu de dag weer ademt en het duister
vlucht ga ik naar de mirreberg, ga ik naar de
wierookheuvel, Vriendin, aan jou is alles
mooi, niets ontsiert je schoonheid.” (Hoo glied
4:5-7 )

Veel informatie is ontleend aan Geoffrey

Parrinder, Sexual morality in the world’s

re l i g i o n s , Oneworld Oxford 1996.
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ijftien vrouwen, vijftien dildo’s, een tafel, glijmiddel,
nootjes, wat drinken. Om de week is het raak, op
dinsdagavond in het Haarlemse filiaal van Christine le
Duc. Dan wordt de ‘masturbation masterclass’ ge ge-
ven, een misleidende titel, want hier leren vrouwen
hoe ze een man met de hand aan zijn gerief kunnen

helpen. Het loopt storm, al maanden, net als bij dezelfde workshop
in de overige filialen van de erotiekketen. „Weet je wat het is”, zegt
een cursiste, „ik ben bijna vijftig, ik kan het heus wel, maar ik krijg
altijd zo’n lamme arm”. Alle anderen knikken: nou en of! Eentonig
en vermoeiend is het, een man aftrekken.

Tina Kauwen (52), de enthousiaste en vertrouwenwekkende do-
cente, lacht. „Dat hoor ik vaak. Maar met de tien technieken die ik
onderwijs, zal het voortaan snel gebeurd zijn. Of juist niet. Dat bepa-
len jullie voortaan, dames.” Ze wijst op een plaat van een penis.
„Achter de balzak zit de raphe [het op een litteken lijkend
streepje onder de balzak, red.]. Als je daar ferm op drukt,
wordt het orgasme uitgesteld.” De technieken hebben tot de ver-
beelding sprekende namen zoals ‘vuurtje maken’, ‘het melkmeisje’

en ‘de citruspers’. De cursisten moeten direct oefenen op een dildo.
Kauwen: „Een goede truc is ‘O dennenboom’: strengel de vingers van
je handen ineen, leg de duimen stevig tegen elkaar aan en ga in een
op en neer gaande beweging langs het lid. Pak hem zo dat je duimen
langs de onderkant wrijven. Hij zal niet weten wat hij meemaakt.”

Een groot deel van de cursisten ziet ‘de citruspers’ wel zitten. Kau-
wen: „De verrassing is een pre, dames . Zorg dat hij niet ziet wat je
precies doet… Pak de penis met je ene hand onderaan stevig
vast. Knijp van je andere hand je vingers en je duim bijeen en
ga, van boven af, in een draaiende beweging omlaag. De weer-
stand van je handpalm vindt hij erg prettig. Het voelt net als bij
jou binnen.” Er wordt veel en uitbundig gelachen, al gauw delen de
deelneemsters ook vertrouwelijkheden over de frequentie of de wij-
ze waarop ze seks hebben. Kauwen ziet de populariteit van de work-
shop als bewijs dat de emancipatie voltooid is: de vrouw in Neder-
land is definitief de schaamte voorbij.

„Seks is iets heel normaals”, houdt ze de groep voor. „Maar het moet
elke keer zo bijzonder zijn dat zelfs de buren na afloop een sigaretje
opsteken om bij te komen. Ook als je hem alleen maar even aftrekt.”

Vrouwen verbeteren
hun aftrekmethode met

de citrusperstechniek.
tekst Judith Eiselin

H a n dwe r k
klasje

Het anale mis verstand

Anale seks is voor vrouwen niet
l e k ke r. Ruim een kwart van de vrou-
wen had het ooit. Maar seksuoloog
Ellen Laan komt in haar praktijk zelden
vrouwen tegen die ervan genieten.
Onder de voorstanders ziet zij vooral
mannen die zelf (willen) penetreren.
„Vrouwen durven moeilijk nee te zeg-
gen, uit angst preuts gevonden te wor-
den.”Wat ze vaak hoort is: moet ik dit
lekker vinden? Laan vindt van niet. „Bij
homomannen wordt de prostaat

gestimuleerd, dat kan fijn zijn. Maar bij
vrouwen zit daar geen enkele genitale
plek. Ik denk dat het alleen aan de op-
winding kan bijdragen als je al heel op-
gewonden bent, en vrouwen hebben
daar bij vaginale penetratie al genoeg
moeite mee. Zonder opwinding is het
vooral pijnlijk.”Waarom vrouwen het
dan toch doen? „Porno kan de indruk
geven dat vrouwen het lekker vinden.”

Martine Kamsma

Beste standje bij rugpijn

Elke soort rugpijn vraagt om een
ander seksstandje. Lage rugpijn is
een killer van het seksleven. Traditio-
neel raden artsen hun rugpatiënten
de lepeltjeshouding aan. Dat vinden
de Canadese onderzoekers Natalie
Sidorkewicz en Stuart McGill lang niet
altijd een goede raad. Het gaat om het
soort rugpijn. Kun je slecht voorover
buigen? Moeilijk je rug strekken?
Doet iedere beweging pijn? Ook be-
langrijk: ben je man of vrouw?
Mannen die pijn hebben bij het bui-

gen kunnen volgens de onderzoekers
het best op zijn hondjes seks hebben,
waarbij de vrouw voor pijnverlichting
kan zorgen door op haar ellebogen te
leunen. Voor vrouwen met rugstrek-
pijn is de missionarishouding b e t e r,
eventueel met een kussentje onder
de heup. Vrouwen met vooroverbuig-
probleem zouden het ook op zijn
hondjes kunnen proberen, maar dan
steunend op hun handen.

Wim Köhler

Met vrijen verbrand je evenveel calorieën als met wandelen.Zes minuten
seks (een standaardvrijpartij, van voorspel tot klaarkomen) komt dan op 20 kilo-
calorieën. Zeg maar een kwart boterham, onbelegd. De twintig onderzoekers die
zeven mythes over vermageren en vetzucht ontmaskerden, twee jaar geleden in
The New England Journal of Medicine, voegen er fijntjes aan toe dat je ook calo-
rieën verbruikt als je die zes minuten géén seks zou hebben gehad. Was je achter
de tv blijven hangen dan had je ook al 6 kcal verbruikt. Mythe nummer 7 in dat ar-
tikel was: bij een portie seks verbrandt iedere partner 100 tot 300 kilocalorieën.
Die cijfers worden her en der op internet genoemd, maar zijn vrijwel altijd on-
wa a r.

Wim Köhler

Vrij je slank (niet dus)

Vermijd we e k m a ke rs

Kies veilige seksspeeltjes.De Ame-
rikaanse socioloog Lindsey van Clief
studeerde af op het onderwerp veilig-
heid en seksspeeltjes en volgens
haar zijn er drie dingen waar gebrui-
kers van speeltjes op moeten letten:
1) Vermijd weekmakers in plastic, de-
ze hebben een schadelijk effect op
een mensenlichaam (in honden-

speeltjes is het al verboden);
2) Let op of het speeltje makkelijk
schoon te maken is; 3) Let bij anale
speeltjes op de vorm: de onderkant
moet breder zijn dan de bovenkant,
zodat het voorwerp niet naar binnen
kan floepen. (zie het volgende punt)

Margriet van Heesch

Kringspier b l o o p e rs

Pas op met het anaal inbrengen van een nietmachine. In de personeelska-
mer van de spoedeisende hulp in een academisch ziekenhuis is een souvenir-
plankje met voorwerpen: een kaars, een deodorantflesje, een krultang. Door de
ligging van de prostaat is het mannelijke rectum een opening naar plezier. Maar
tijdens het hoogtepunt kan de kringspier trekkende bewegingen maken en het
voorwerp naar binnen zuigen. Alleen een operatieve ingreep biedt dan soelaas.
Door schaamte en taboe wordt kennis hierover niet uitgewisseld en gebeurt het
nog steeds dat seksspeeltjes in de endeldarm eindigen.

Margriet van Heesch
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en opsomming van
straten en pleinen –
en toch is het een
van de beroemdste
seksscènes uit de
we re l d l i te rat u u r.
Gustave Flaubert
schreef van Emma
Bovary verschillen-
de versies – in som-
mige beschreef hij
plastisch het stro-

mend geil. Maar niet in de 1856 gepubliceerde
versie, waarvoor Flaubert niettemin terecht
moest staan wegens zedenschennis. Emma Bo-
vary gaat over de jonge doktersvrouw, die onder
invloed van het lezen van romantische romans
ontevreden is met haar leven: te weinig seks,
geld en glamour. Op zoek naar passie werpt zij
zich in de armen van twee minnaars – m i d de l -
matige figuren zonder passie, maar voetstoots
bereid tot ‘la chose’, van dattum dus.

In de voor 1856 meest schandalige scène wordt
Emma een koetsje ingeduwd – en sluit de min-
naar de gordijnen. Als de koetsier af en toe vraagt
waar de reis heen gaat, hoort hij gesmoorde kre-
ten van binnen: doorrijden. De opsomming van
pleinen, straten, kaden, voorsteden en kerken
waarlangs de tocht gaat, neemt een pagina in be-
slag – Parijs was halverwege de negentiende
eeuw een van de grootste steden ter wereld.
Flaubert werd vrijgesproken. Aan het eind van
het boek pleegt Emma zelfmoord, overigens niet
uit wroeging over overspel, maar vanwege schul-
den. Flauberts beroemdste roman is al op vele
manieren leerzaam geïnterpreteerd: feminis-
tisch – de maatschappij smoort het vrouwelijk ge-
voelsleven; marxistisch – de bezitsverhoudingen
verpesten de seksualiteit. Ook zonder ideologi-
sche invalshoek behoudt Emma Bovary een mo-
rele actualiteit – kenmerk van alle waarlijk grote
romans: seks is weliswaar heel spannend,
maar geen volmaakt recept voor levensgeluk
of maatschappelijke zelfverwerkelijking.

In onze tijd komt de strafrechter er bij seks in
literatuur nog zelden aan te pas. Toch is iets van
de opwinding rond dit thema gebleven: in meer-

Het einde van de regenboog

Seks voor de wedstrijd

Seks binnen twee uur voor een
sportwedstrijd is misschien niet goed
voor de sportieve prestatie. Langer van
tevoren maakt niet uit. In de jaren zeven-
tig was het een issue. Voetbaltrainers van
topclubs en landenteams wilden de vrou-
wen van de voetballers er niet bij hebben,
een dag voor de wedstrijd, of
tijdens grote toernooien.

Tegenwoordig is het een discussiepunt op internet. Bijvoorbeeld voor hen die
binnen vijf uur de marathon van New York willen lopen. Kost de vrijpartij in de
night beforede beslissende minuten?

Er zijn weinig onderzoeken naar gedaan, maar die zeggen allemaal: seks voor
de wedstrijd heeft gemiddeld geen invloed. Sommige sporters zweren er bij, an-
deren moeten er niet aan denken. Vooral zo laten, zeggen de verstandige coa-
ches. Omgekeerd maakt het wel uit: wie veel sport, heeft vaker en lekkerder seks.

Wim Köhler

Het is onzin dat mannen ‘s p o n t a a n’ zin hebben en vrouwen geprikkeld
moeten worden.Dat mannen regelmatig wakker worden met een erectie, kan
het misverstand oproepen dat mannen ‘s p o n t a a n’ zin krijgen, dat lust een drift
is. Ook het handboek voor de psychiatrie DSM-5 maakt onderscheid tussen
mannelijke en vrouwelijke seksuele beleving: bij vrouwen zou zin in seks vol-
gen op prikkels, mannen zouden zomaar, op elk moment, out of the blue, zin
krijgen. Volgens seksuoloog Ellen Laan klopt dit niet. „Een ochtenderectie is
een genitale respons, die vrouwen trouwens ook hebben tijdens hun remslaap,
maar dat is niet zo zichtbaar. Maar overdag móet er een prikkel zijn – zelfs al is
die onbewust – om opgewonden te raken en zin te krijgen, ook voor mannen.
Waarom zou er anders zo’n billion dollar seks-industrie zijn?”Daarom verzet
Laan zich ook tegen het concept ‘lustpil’. „Het idee dat vrouwen spontaan zin
zouden moeten krijgen van een pil, lost niets op. Het besef dat genot iets is wat
je deelt, en hoe je dat samen kunt vinden, helpt veel meer. Als vrouwen het ple-
zier van hun man voorrang blijven geven, komt er van hun eigen zin niks te-
re c h t . ”

Martine Kamsma

Een man moet zin maken

Au

Eenderde van de vrouwen heeft
pijn tijdens de seks Seks is leuk,
lekker en... pijnlijk? Ja, mensen, voor-
al vrouwen, zeggen inderdaad vaak
pijn te hebben tijdens de geslachts-
gemeenschap – en nog vaker tijdens
anale seks. Dat blijkt uit een recent
onderzoek onder een representatie-
ve steekproef van Amerikaanse vol-
wassenen, gepubliceerd in The Jour-
nal of Sexual Medicine (4 februari on-
l i n e) .

Van de deelnemers zeiden 860
mannen en 866 vrouwen dat hun
meest recente seksuele ervaring va-
ginale seks was. Van de mannen zei
7 procent dat dat pijn had gedaan,
van de vrouwen 30 procent. Meestal
was die pijn niet zo hevig, maar bij

drie procent van de mannen én vrou-
wen hield het meer dan een dag
aan.
Van de 53 mannen en 39 vrouwen die
anale seks als meest recente seksue-
le ervaring opgaven, was dat bij 8
mannen en 28 vrouwen tenminste
een beetje pijnlijk geweest. Drie vrou-
wen (en nul mannen) hadden hevige
pijn gehad. Een probleem bij anale
seks is dat de anus niet vochtig en
niet wijder wordt als de ontvangende
partij opgewonden is, zoals dat met
de vagina wel gebeurt. Daardoor kan
anale seks pijnlijk tegenvallen, zelfs
als het eerst een goed idee leek. (Zie
ook 50: Het anale misverstand.)

Ellen de Bruin

Niet alle homomannen hebben
anale seks. 31 procent van alle man-
nen in Nederland (homo en hetero)
had ooit anale seks, blijkt uit onder-
zoek van Rutgers WPF. Adrie Heijnen,
een arts die veel homomannen be-
handelt, schat dat 70 procent van die
mannen anale seks heeft, maar hij
heeft waarschijnlijk een vertekend
beeld, zegt hij zelf. Stephen Fry

schreef ooit: „Anale seks is niet iets
wat je vindt aan het einde van de ho-
moseksuele regenboog, de prijs, het
ultieme doel, de vervolmaking. Het is
net zo goed een voorwaarde voor ho-
moseksualiteit als het hebben van
een Volvo station dat is om bij de mid-
denklasse te horen.”

Martine Kamsma
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In Emma Bovary (1856) van
Gustave Flaubert is te lezen
dat seks weliswaar heel
spannend is, maar geen
volmaakt recept voor
levensgeluk of maatschap-
pelijke zelfverwerkelijking.

In Kamasutra (tweede eeuw
na Chr.) staan nuttige
wenken over lustverhogend
slaan, hoe je prostituees be-
handelt en hoe je de vrouw
van de buurman verleidt.

Lady Chatterley’s lover (1928 )
van D.H. Lawrence maakt
duidelijk dat het
klassenverschil doorbroken
kan worden met een
seksuele verhouding.

A Sport and a Pastime (19 67)
van James Salter en Godin,
held (2014) van Gustaaf
Peek zijn beide romans
waarin over langere duur
een seksuele relatie wordt
beschreven. Daar zijn er niet
zoveel van.
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Seks in literatuur is vaak een heikel punt,
net als in het werkelijke leven, schrijft

Raymond van den Boogaard.
foto Inge Trienekens

Tu s s e n
de regels

S u f g e p ra a t

In bed praat je niet over seks.Wie iets wil veranderen in de seksuele relatie

met de partner snijdt dat volgens seksuoloog Vera Steenhart aan tijdens een

etentje, een kopje thee of een glas wijn. Maar niet in bed. Steenhart citeert in dit

verband graag een Boeddistische wijsheid, „alles wat aandacht krijgt groeit”.

Dus ook problemen.

Monique Snoeijen

Veel hoogopgeleiden vrouwen die een grote organisatie leiden, willen
dat in bed de man de baas speelt. „Die vrouwen willen een man voor wie ze

niet hoeven te zorgen”, zegt seksuoloog Vera Steenhart die zulke vrouwen in

haar praktijk heeft. „Ze willen een man die weet hoe hij een vrouw moet plezie-

ren. Die niet vraagt ‘wat wil je dat ik doe schatje’ en die doortastend optreedt. In

bed wil ze alle touwtjes uit handen geven.”Of dit algemeen geldt is onduidelijk.

Monique Snoeijen

Het erotisch p l a fo n d

Huwe l i j k s s a d i s m e

Leg het verschil in opwinding met je partner vast in een grafiek. Gebruik
daarvoor het Kwantummodel van de Amerikaanse seksuoloog Schnarch. Op de

assen van dit model is ‘opwinding’ afgezet tegen ‘tijd’ en geven twee lijnen de

‘o p w i n d i n g s d re m p e l ’ en ‘de orgasmedrempel’ aan (zie tek.). Als je de drempel

overgaat, kom je in de volgende fase. Mensen kunnen slecht praten over seks,

zegt seksuoloog Vera Steenhart. Daarom adviseert ze cliënten vaak deze gra-

fiek in te vullen. Zo kunnen patronen duidelijk worden. En misverstanden. „St e l

een vrouw ervaart pijn bij het vrijen. Op de grafiek is dan te zien dat ze nog niet

voldoende opgewonden is als de man tot penetratie overgaat. Het betekent

dus niet dat zij er niet van houdt, wat hij denkt, maar dat ze nog niet zo ver is.”

Monique Snoeijen

Meten is we t e n
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Opwindingsdrempel

Orgasmedrempel

Te snel

klaarkomen

Te weinig

opwinding

Wees beacht op Normal Marital
Sadisme. Toen de Amerikaanse sek-

suoloog David Schnarch in zijn boek

Passionate Marriage de term ‘Normal

Marital Sadism’ introduceerde, ver-

oorzaakte dat een schokgolf in rela-

tietherapieland. „Het idee dat door-

snee koppels elkaar willens en we-

tens figuurlijk bij de keel zouden grij-

pen, leek onvoorstelbaar”, schrijft

seksuoloog Vera Steenhart in Lust of

Last? Maar volgens haar is het aan de

orde van de dag. Een voorbeeld van

een stel uit haar praktijk: een vrouw

(drukke baan, kleine kinderen) vindt

dat haar man veel te vaak seks wil, ze

wil af en toe een moment voor zich-

zelf. Dit is hun oplossing: hij pene-

treert haar terwijl zij de Libelle leest.

Steenhart probeert haar cliënten

bewust te maken van de haatgevoe-

len die ze soms voor hun partner heb-

ben. „Alleen als je dat onder ogen

kunt zien, kun je er wat aan doen.”

Monique Snoeijen
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dere landen bestaan literaire prijzen voor de
beste seksscènes – zoals in Spanje La sonrisa ver-
t i c al (De verticale glimlach). Ook zijn er negatie-
ve prijzen voor de meest onbeholpen, belache-
lijke sekspassages. Seks in literatuur blijft een
heikel punt, net als in het werkelijke leven,
en is geen vanzelfsprekendheid.

Toch neemt een van de oudste literaire tek-
sten der mensheid seks van de vrolijkste kant, en
is nog leerzaam ook: de Indiase Kamasutra, in
Sanskriet geschreven in de tweede eeuw na
Christus, deels in poëzievorm. Wie kent ze niet:
‘de Dolk’, ‘het Varkentje’, ‘de Stier’ en andere
technisch beschreven standjes, die niet zelden
enige lenigheid vergen. Toch vormen zij maar
een van de vele opsommingen in dit te weinig in-
tegraal gelezen boek. Het staat vol lijstjes: soor-
ten kussen, categorieën maagden en lustgelui-
den. Wie van oosterse seks louter tederheid en
vergeestelijking verwacht, komt trouwens be-
drogen uit: de Kamasutra biedt nuttige wenken
over lustverhogend slaan, hoe je hoeren behan-
delt en hoe je de vrouw van de buurman verleidt.

Dat de Kamasutra niettemin vooral doorgaat
voor een pleidooi voor onbekommerde seks,
heeft veel te maken met de tijd waarin de tekst
door Britse filologen werd (her)ontdekt: 1863, op
het hoogtepunt van de Victoriaanse repressie van
seksualiteit. Niet alleen seks zelf kan kennelijk
een moment van bevrijding uit maatschap-
pelijke dwang en ander ongeluk betekenen,
lezen over seks kan dat ook.Zo heeft een hele
generatie Nederlanders zich in de jaren zestig van
de vorige eeuw door Ik, Jan Cremerof Jan Wolkers
op lustvolle gedachten over een vrijer bestaan la-
ten brengen, zonder dat in die teksten de daad als
zodanig gedetailleerd beschreven werd.

Het bevrijdend effect is natuurlijk het grootst
wanneer de seks ook nog eens expliciet de maat-
schappelijke ordening ondergraaft. Lady Chat-
terle y’s Lover van D.H. Lawrence, dat al uit 1928
dateerde, verwekte pas een schandaal – en een
proces – toen de roman in 1960 als Penguin poc-
ket voor een breed publiek beschikbaar kwam.
In deze roman doorbreekt een aristocratische
dame, met een in de Eerste Wereldoorlog ge-
wonde en impotent geraakte echtgenoot, het

klassentaboe door een seksuele verhouding met
de tuinman. In het seksueel wat meer geharde
Frankrijk zijn voor een schandaal drastischer
vormen nodig. Histoire d’O van Pauline Réage
(1954), over een vrouw die zich uit liefde voor
haar minnaar door andere mannen laat nemen
en martelen, voldeed in dit opzicht ruimschoots
aan die eis.

In zijn essay La mort de l’aute ur heeft de Franse
literatuurtheoreticus Roland Barthes betoogd
dat een roman in het hoofd van de lezer ontstaat
en betekenis krijgt. Dat geldt zeker bij seks in lite-
ratuur. Waarom raakt de ene lezer opgewonden
bij het weven van madeliefjes in schaamhaar (La-
dy Chatterley’s Lover) of het met een metalen
band insnoeren van een vrouwentaille (Histoire
d’O), en laten die dingen een ander koud? Alge-
meen geldige, leerzame wenken voor seks en de
rest van het leven hoef je van literatuur niet te ver-
wachten. Dat geldt ook voor mijn persoonlijke fa-
voriete passage, in een verhaal van Wolkers. Tij-
dens een zondagmiddagwandeling in gezinsver-
band zegt een jongen tegen zijn kleine broertje:
„Ik ken een Roomse meid (..) die is zo heet als een
ui”. Die woorden zijn me in mijn bestaan vaak
door het hoofd geschoten, en niet zozeer bij het
snijden van een ui –zonder dat ik kan omschrij-
ven wat er nou precies prikkelend aan is.

Eigenlijk zijn er niet heel veel romans waarin
expliciet een seksuele relatie over langere duur
wordt beschreven – wellicht de situatie waarin
de meesten van ons wel een goed advies kun-
nen gebruiken. A Sport and a Pastime van Ja-
mes Salter uit 1967 is zo’n boek, of het vorig
jaar verschenen Godin, held van Gustaaf Peek.
In beide romans gaan de protagonisten regel-
matig met elkaar naar bed, en vernemen we ge-
detailleerd wat ze daar doen. Zulk realisme
heeft één nadeel: eindigheid. Bij Salter gaat het
om een lange vakantie zonder vervolg, en Peek
vertelt in omgekeerde volgorde, zodat alles met
de dood begint. Dat alles eindig is, en seksuele
gelukzaligheid niet eeuwig voortduurt – vo o r
die les hebben we de literatuur niet nodig. Wie
seks zoekt, zoekt leven, ook al is het onvol-
maakt, ook al is het tijdelijk. Emma Bovary wist
dat al.

De liefde voor mieren heet formicofilie. Het geloop van mieren of andere in-

secten over gevoelige lichaamsdelen veroorzaakt bij sommige mensen opwin-

ding. Gert Hekma beschrijft het in zijn ABC van Perversies. „Ga eens liggen

naast een mierenhoop met een beetje suiker of stroop op de juiste plek en je

wordt vanzelf een formicofiel.” Perversies zijn volgens Hekma geen ver-van-

mijn-bed-show. Wat de een lachwekkend vindt, is voor de ander puur genot.

M i e re n n e u k e n
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Uw object succesvol verkopen? 

Voor meer informatie bel 020 - 755 3049 

of kijk op www.nrchuizen.nl
huizen

ZUIDER IJDIJK 24, AMSTERDAM

Prijs op aanvraag

Telefoon: 020-6685154 www.nesvastgoed.nl

Een prachtige dijkwoning op eigen grond aan de rand van Amsterdam! In deze geheel gerenoveerde
vrijstaande woning kunt u in alle rust wonen met ruim uitzicht op het Amsterdam- Rijnkanaal.
Tegelijkertijd bent u in slechts 10 minuten in het centrum van Amsterdam.

Op 13 juni is er een open dag van 11.00 tot 13.00. Wij nodigen u van harte uit om deze unieke woning te komen
bekijken.

OUDE MEENTWEG, HILVERSUM

Prijs vanaf: € 287.500,- K.K.

Telefoon: 035-6945674 www.nienaber.nl

Een landhuis voor de ware liefhebber van buiten wonen in de bewoonde wereld. In het Gooi in een
oase van rust en privacy staat op een terrein van ruim 4 hectare direct grenzend aan het
Spanderswoud (Goois Natuurreservaat)

dit in 2008 gebouwde vrijstaande rietgedekte landhuis. De kenmerken: ruim ( 342 m2 woonoppervlak), licht en zonnig,
grote hoge ramen, prachtig vergezicht over eigen weiland , lichte kleurstellingen

Een landhuis voor de ware liefhebber van buiten wonen in de bewoonde wereld. In het

Gooi in een oase van rust en privacy staat op een terrein van ruim 4 hectare direct gren-

zend aan het Spanderswoud (Goois Natuurreservaat)

dit in 2008 gebouwde vrijstaande rietgedekte landhuis. De kenmerken: ruim ( 342 m2 woonoppervlak),

licht en zonnig, grote hoge ramen, prachtig vergezicht over eigen weiland, lichte kleurstellingen, hoogwaardig

afgewerkt en energievriendelijk. Voor meer bijzonderheden en info www.nienaber.nl of

e.nienaber@nienaberbussum.nl

Vraagprijs € 2.650.000,-- k.k.

Oude Meentweg, Hilversum

HOGER EINDE-ZUID 21, OUDERKERK A/D AMSTEL

Vraagprijs: € 1.595.000,- K.K.

Telefoon: 020-5775333

Gelegen in een voormalige pastorie direct aan de rivier de Amstel, een vrijstaand woonhuis welke
enige jaren geleden totaal is verbouwd en gerenoveerd.
Het betreft een zeer luxueus woonhuis met fraaie tuin en privé aanlegsteiger nabij de dorpskern.

Woonoppervlakte: 208 m² /5 kamers. Bouwjaar 1933, gerenoveerd in 2007-2008.

Makelaar, Projectontwikkelaar? 
Uw object succesvol verkopen?

Kies dan voor NRC Huizen.

In 3 stappen plaatst u zelf uw advertentie  

in NRC Weekend, nrc.next en op nrc.nl

Kijk op nrchuizen.nl

huizen

Uw object succesvol verkopen? 

Voor meer informatie bel 020 - 755 3049 

of kijk op www.nrchuizen.nl
huizen

VAN DER DOESLAAN 1, RIJKSDORP,
WASSENAAR

Vraagprijs:  € 1.695.000,- K.K.

Telefoon: 070 342 01 01     http://www.frisiamakelaars.nl

Rijksmonument "Helena Anna Hof" 1929

Uniek Engels landhuis van circa 740 m², rustig gelegen
op perceel van 3.102 m². Ideaal als gezinsvilla
inclusief zelfstandig werk- en/of woondeel [b.v. au
pair] van circa 77m² [eigen ingang/wc]. Renovatie
noodzakelijk.

NEMELERBERGWEG 21, ZWOLLE

Vraagprijs: € 1.250.000,- K.K.

Telefoon: 038 - 422 22 22

Op een van de mooiste locaties van Zwolle
gelegen, zeer fraai en luxueus landhuis.

Het landhuis is v.v. een inpandige dubbele garage,
diverse terrassen, waarvan 1 overdekt, inpandig
verwarmd zwembad en is gel. op een perceel grond
van 2.927 m2 met een woonopp. van 415 m2.

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit.

UW EIGEN WAARDEVASTE VAKANTIEHUIS IN BERKHOUT
Op een unieke locatie aan het water in Berkhout (Noord-Holland) vindt u Park Westerkogge. Verken vanaf het park diverse 
mooie vaarroutes met uw sloep en geniet van de vele faciliteiten voor jong en oud.

Meer info | Park Westerkogge
Lijsbeth Tijsweg 7 te Berkhout | 06 1997 5306 of 088 500 2444 | www.westerkogge.nl

Zeer interessante investering door:

- Gezellig grand café/restaurant met aanlegsteiger      
- Vakantiepark is het hele jaar geopend
- Verwarmd buitenzwembad met kinderbad  
- Het gehele jaar een goede bezetting

Gegarandeerd meerjarig netto rendement van 7% per jaar. 
Er is al een nieuw vakantiehuis aan het water beschikbaar voor € 109.500,- incl. eigen grond, tuinaanleg en complete inventaris.

Maak zaterdag 13 t/m maandag 15 juni kennis met het vakantiepark en onze nieuwe vakantiehuizen. 
U bent van harte welkom!

za. 13 t/m ma. 15 juniOPEN HUIS

Dit project is zondag 14 juni om 10.30 uur te zien in Business Class op RTL5

Klassiek Lentepakket

Deze maandwijn wordt gratis thuisbezorgd.

Telefonisch bestellen 088–5720572 (keuze 7/tijdens kantooruren)

Verwen uzelf en uw gasten met vier prachtige wijnen. Op het terras of voor 

bij de BBQ, in dit pakket zitten wijnen die uitstekend bij het voorjaar passen. 

Van de zonnige, krachtige Sangiovese tot de bijzonder frisse Verdejo, voor 

elke wijnliefhebber wat wils. Ter introductie nu slechts € 6,99 per fles.

‘Geen 18, geen alcohol’

10 flessen uitbundige voorjaarswijn

*minimale afname: pakket van 10 flessen voor € 69,90.

Van 9,60   Nu voor

6 99
per fles*

n 9,60 

WIJN VAN
DE MAAND

Bestel nu op

nrcwebwinkel.nl/wijn

2013
Domaine Lorgeril

Rouge
IGP Pays d’Oc,

Frankrijk

2013
Cappella San Giorgio

Sangiovese
IGP Puglia,

Italië

2014
Pagus Nova

Verdejo
Spanje

2014
Linden Estates

Chardonnay
Californië, VS

3x 3x 2x 2x
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Je kunt in deze rebel without a cause
naar believen het einde van een be-
schaving zien, maar misschien ook wel
het begin van een nieuwe. En wellicht is
er gewoon niets nieuws onder de zon.
Ruim dertig jaar geleden maakte de
VPRO de documentairereeks D o n ke re
Wolken Boven het Paradijs, over het ein-
de van de welvaartsstaat zoals we die
toen dachten te kennen. Frank Wiering
portretteerde in Ratten Jenny (1982) een
Berlijns punkmeisje, een stuk ouder
dan Julius en met een verleden, dat ze
voor een deel in de gevangenis door-
bracht, wegens mishandeling van een
w e t s d i e n a a r.
Wierings camera volgt haar in nachtelij-
ke wandelingen langs de Muur, met een
onafscheidelijke witte rat op de schou-
der, „mijn zuster”. Op de geluidsband
horen we de revolutionaire muziek van
Hanns Eisler als contrapunt. Want ook
deze rebellie lijkt niet erg gericht tegen
machthebbers, maar een diffuse dwars-
heid, waarbij vooral de „s p i t s b u rg e r s”
het moeten ontgelden. Want die verhin-
deren deze piraat Jenny te leven zoals
zij dat wil. Denkt ze.
Het bleek niet het einde der tijden.
Beide films op nrc.nl/NRCdoc

Zo sterk als de nieuwe reeks korte do-
cumentaires in de reeks Teledoc Cam-

pusbegon met Judith de Leeuws Bade-
meisters, zo sterk is ook het einde. In ex-
treme close-ups geeft Laura Herma-
nides in Geef Me ‘s Ongelijk (NCRV) alle
ruimte aan de redeloze opstandigheid
van de vijftienjarige Julius. Hij woont in
Amsterdam-Zuid, heeft alles wat zijn
hartje begeert, is reteslim en weet dat
maar al te goed van zichzelf. Toch is hij
permanent boos, op alles en iedereen.
De film begint met een tirade tegen Ara-
bieren, socialisten, kapitalisten, fascis-
ten, eigenlijk alles wat niet anarchis-
tisch is. Ook domheid is een voortdu-
rende bron van ergernis. Julius windt
zijn ouders om de vinger, maar zeker
ook de docenten en begeleiders op
school. Als hij weer eens uit de bocht is
gevlogen, weet hij precies hoe hij dee-
moed moet acteren, zijn excuses aan-
bieden en zijn leven beteren. Blowen?
Nee, uiteraard alleen in het weekend!

Hans Beerekamp s e l e c te e r t

elke week twee samenhangende

documentaires uit het aanbod

van NPODoc.

In opstand tegen alles

NRC DOC

(Jorien van Nes, 2013). Sterk speelfilm-
debuut van documentairemaakster Van
Nes zit vol mooi geobserveerde scènes
en gaat over een weduwnaar die lang-
zaam zijn verlies leert aanvaarden door
het contact met een Roemeens kind
wiens taal hij niet verstaat.

(Simon Curtis, 2011). In 1956 kwam Ma-
rilyn Monroe naar Engeland om er The
Prince and the Showgirlop te nemen.
My Week with Marilyn volgt de amusan-
te perikelen achter de schermen, ge-
zien vanuit het gezichtspunt van derde
regieassistent Colin Clark.

Registratie van het programma dat caba-
retier Lebbis in 2013 speelde. Hij gaat op
zoek naar het belang dat mensen bij hun
eigen waarheid hebben. In 2011 won
Lebbis de Poelifinario, de hoogste Ne-
derlandse cabaretonderscheiding.

De Britse filmstudio Pinewood bestaat
80 jaar. In Pinewood: 80 Years of Movie

Magicgeeft Jonathan Ross een rondlei-
ding door de studio waar scènes voor
James Bond, Harry Potter en de nieuw-
ste Star Wars-film zijn opgenomen.

S U D O KU

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 zo in het

diagram dat elk cijfer precies één keer

voorkomt in elke rij, kolom, de negen

vetomrande 3x3 vakken, én de vier

grijze 3x3 vakken.

Boven: de oplossing van vorige week

z a t e rd a g .

© Peter Ritmeester PZ Z L .co m

De oplossing van de Scrypto en de

Sudoku staat in Lux van volgend

w e e ke n d .

H o r i zo n t a a l :
1. Dier zonder werkethiek (7)
5. Ziek dier, helemaal als ie 15
horizontaal is (4)

8. Veerman (7)
10. Smartengeld is niet nodig

(4 + 6 + 3 )
12. Meisjesjaren (6)
13. Daderstype (2+6)
14. Zich opmaken (14)
15. Draaipunt, maar het punt is

dat je blijft draaien (3)
16. Pijn in het onderlichaam (10)
19. Appelmaaltijd (9)
20. 19 horizontaal duurt wel een

tijd (4)
21. Wapendeal (3)

Ve r t i ca a l :
2. Groet van iemand die graag

het leger in gaat (2+13)
3. Zet je vulkanen mee aan en
uit (17)

4. Hij weet alles van licentiever-
goedingen (17)

6. Chaotisch als een blanco vel
(1 0 )

7. Artistiek gezelschap met bij-

passende kleding (8)
9. Zingende beroemdheid aan
lager wal (6)

11. Tegenhanger van hemels-
blauw (7)

17. De heilige grootmoeder in de
mediawereld (6)

18. Ongezond verbruik (6)

Drie inzenders van een goede
oplossing krijgen een boeken-
bon van 20 euro. Oplossingen
moeten uiterlijk a.s. woensdag
om 9 uur in het bezit zijn van de
Scryptogram-redactie. Per brief,
briefkaart: postbus 20652, 1001
NR Amsterdam; per fax: 020-755
3939; per e-mail: scrypto@nrc.nl

Oplossing scryptogram van
30 mei 2015:

H o r i zo n t a a l :
3.saldo; 7.drieluik; 8.doel;
9.avondvierdaagse; 12.een bank
opknippen; 13.migraine;
14.Arends; 15.indirecte rede;
17.mandril; 18.Bizet.
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Ve r t i ca a l :
1.blauwe boon; 2.vork; 3.spel
van kat en muis; 4.grondbegrip;
5.hoog opgeven;
6.vloeiend; 10.veerman; 11.aan-
halerig; 16.tanker.

De boekenbonnen zijn toege-
kend aan:Fien Beld, Enschede;
F.W. Koopmans, Soest; Bram van
der Schuyt, Hilversum

J. J. Steenhuis
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FILM
A Long Story

NPO 2 , 23.20-0.50u.

FILM
My Week with Marilyn

BBC 2, 23.30-1.05u.

AMUSEMENT
Lebbis: Het grijze gebied

NPO 1, 22.55-0.25u.

D O C U M E N TA I R E
P i n e wo o d

BBC 2, 22.00-23.30u.

Rebel Julius (15) in ‘Geef Me ‘s Ongelijk’ (Teledoc Campus/NCRV)
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11 . 25Zo zijn we niet ge-
trouwd (EO).

12.20Sterren.nl Top 20
(AV RO -T RO S ) .

1 3.00 Journaal (NOS).
1 3.10Werk aan de winkel

(BNN).
14 .00Studio Sport (NOS).
1 5 .00Studio Sport: Tennis

Roland Garros (NOS).
17. 58S o c u t e ra .
18 .00 Journaal (NOS).
18 .15Eé n Va n d a a g

(AV RO -T RO S ) .
18 . 50Sportjournaal

(NOS).
1 9.00De aard van het

beestje (EO).
2 0.00 Journaal (NOS).
2 0. 25Ronald Goede-

mondt: De R van Ro-
nald (VARA).

22 .05 Ik vertrek
(AV RO -T RO S ) .

A 22 . 55Lebbis: Het Grij-

ze Gebied (VARA).

0 0. 25 Journaal (NOS).
0 0. 35 Andere tijden sport

( V P RO) .
0 1 .15Eé n Va n d a a g

(AV RO -T RO S ) .
01.50 Journaal (NOS).
01.55 Journaal (NOS).
02 .15Tekst-TV .

1 2 .00MO actueel.
12.20Moslim-Tataren van

Oost-Europa (MO).
12.51 Politieke partijen

(PP).
1 3.00 Journaal (NOS).
1 3.10Metterdaad (EO).
1 3. 30 BEAM presents

EO-Jongerendag 2015
( EO) .

16 .05De IJzeren Eeuw
(NTR).

1 7.00 Journaal (NOS).
1 7.10Schepper & Co

( N C RV ) .
17. 45De weg naar Santia-

go (RKK).
18 . 25De verandering

( EO) .
18 . 50Metterdaad (EO).
1 9.05Nederland zingt

( EO) .
19. 35 Blauw Bloed (EO).
2 0. 20Mr Selfridge

( N C RV ) .
21 .15Dilemma (EO).
22 .00Nieuwsuur

(NOS/NTR).
22 . 35 Holland Festival

( V P RO/ N T R ) .
F 2 3. 20A Long Story.

Drama van Jorien

van Nes uit 2013

(NTR).

0 0. 50Nachtzoen (IKON).
0 1 .00Nieuwsuur

(NOS/NTR).
01.40Nieuwsuur

(NOS/NTR).
02 .10Te k s t-T V.

1 2 .05Taarten van Abel
( V P RO) .

14 .15Street Magic
(AV RO -T RO S ) .

14 . 30 De magische winkel
(AV RO -T RO S ) .

14 . 45Met de billen bloot!
(AV RO -T RO S ) .

1 5 .05Willem Wever
( N C RV ) .

15.35 Z@ppbios: Zarafa.
Animatiefilm uit 2012
( K RO) .

16. 50Brugklas
(AV RO -T RO S ) .

1 7.10Brugklas
(AV RO -T RO S ) .

17. 30 Brugklas
(AV RO -T RO S ) .

17. 50Mijn vader is de bes-
te! (AVRO-TROS).

18 . 45 Jeugdjournaal
(NOS).

1 9.00Bommetje!
(AV RO -T RO S ) .

2 0.00UEFA Champions
League Live: Juventus -
FC Barcelona. Voorbe-
schouwing. 2 0. 35
Rechtstreeks wed-
strijdverslag. 22 . 35 Na-
beschouwing en be-
keruitreiking (NOS).

2 3. 45Studio Sport WK
Voetbal dames voorbe-
schouwing en verslag
Canada - China. 01.50
Nabeschouwing
(NOS).

02 . 45Voetbal dames:
Nieuw-Zeeland - Ne-
derland. Voorbeschou-
wing en verslag. 04.50
Nabeschouwing
(NOS).

0 5 .10Te k s t-T V.

1 2 .00Ons huis verdient
het.

12.30 Ik zou wel eens wil-
len weten.

1 3.00Enjoy Life.
1 3. 30 L i f e s t y l e X p e r i e n ce

Plus.
14 .00Nederland heeft

het.
14 . 30 Medical Travel.
1 5 .00Medical Travel.
15.30 New Beauty Looks.
16 .00Wo o n T i p s .
16. 30 Trips & Travel.
1 7.00Vaar TV.
17. 30 House Vision.
18 .00RTL Nieuws.
18 .03 RTL Weer.
18 .05Herman den Blijker:

herrie in de keuken!
18 . 55RTL Woonmagazi-

ne.
19. 30 RTL Nieuws.
19. 55RTL Weer.
2 0.00De jongens tegen

de meisjes.
21 . 30 De Jopie Parlevliet

s h o w.
22 . 30 Hotter Than My

Da u g h t e r.
2 3. 35 RTL Nieuws.
2 3. 45RTL Weer.
2 3. 55RTL Sneak Preview:

N a t u re .
0 0.00Zie ze vliegen.
0 0. 40Zie ze vliegen.
01.20Teleshop 4.

11 .00Teleshop 5: Dit is
mijn toekomst.

1 3.00Teleshop 5: Tommy
Te l e s h o p p i n g .

1 5 .00 L i f e s t y l e X p e r i e n ce .
16 .00Films & sterren.
16. 30 Wist je dat?
1 7.00Beauty & de nerd

Au s t ra l i ë .
18 .00Etters achter de tra-

lies.
1 9.00De deurwaarders:

betalen of leeghalen.
19. 30 De deurwaarders:

betalen of leeghalen.
2 0.00Transformers: Re-

venge of the Fallen.
Sf-actiefilm van Mi-
chael Bay uit 2009.

2 3.00S.W.A.T. Actiefilm
van Clark Johnson uit
2 0 03 .

0 1 .15Teleshop 5.

1 0.05Teleshop 7: Tommy
Te l e s h o p p i n g .

1 3.00Ondernemend Ne-
derland.

1 3. 30 De succesfactor.
14 .00RTL GP: Supercar

Challenge - Zolder.
14 . 30 RTL GP: GT4 Euro-

pean Series - Neder-
land.

1 5 .00RTL GP: GT Endu-
rance Series - Enge-
land.

16 .00RTL GP: Superbike -
Engeland.

1 7.00RTL Transportwe-
re l d .

17. 30 Volvo Ocean Race:
Helden op zee.

18 .00Helden van 7: Ice
Road Truckers.

1 9.00Stop! Politie.
2 0.00The Adventures of

Tintin. Animatiefilm van
Steven Spielberg uit
2 0 11 .

22 .05Van Helsing. Actie-
film van Stephen Som-
mers uit 2004.

0 0. 40Volvo Ocean Race:
Helden op zee.

0 1 .10 Idiocracy. Sf-kome-
die van Mike Judge uit
2006.

02 . 35 Teleshop 7.

1 0.00Tommy Teleshop-
ping.

14 .00Everyday Gourmet
with Justine Schofield.

14 . 30 Tracks & Trails.
1 5 .00Mijn lifestyle.
15.30 Alles over wonen.
16 .00Schoonheid door

w e t e n s c h a p.
16. 30 Bruisend horeca.
1 7.00Robs grote tuinver-

bouwing.
18 .15De 20 allergrootste

blunders.
1 9.00 Lachen om Home

V i d e o’s.
2 0. 30 The Proposal. Ro-

mantische komedie
van Anne Fletcher uit
2 0 0 9.

22 . 50Hart van Nederland
- Late editie.

2 3.05Piets weerbericht.
2 3.10Wekelijkse Lotto

Tre k k i n g .
2 3.15 ‘t is hier fantasties!
0 0.05Nederland muziek-

land.
0 1 .05Re l a x T V.
0 5 .00 Loop: Hart van Ne-

derland - Late editie.

11 .05Astro TV.
1 3.05Tommy Teleshop-

ping.
14 .05Extreme Home Ma-

ke ove r.
15.55Vt w o n e n

doe -het-zelf.
16. 25Extreme Home Ma-

ke ove r.
18 .10Castle. Amerikaan-

se misdaadserie.
1 9.05Ca s t l e .
2 0.00The Mysteries of

Laura. Amerikaanse
misdaadserie.

2 0. 55Fo re ve r.
21 . 50Criminal Intent.

Amerikaanse misdaad-
serie.

22 . 40Criminal Intent.
2 3. 35 Rizzoli & Isles. Ame-

rikaanse misdaadserie.
0 0. 30 The Mysteries of

L a u ra .
01.25Fo re ve r.
02 .15Astro TV.
0 3 .15 Loop: Hart van Ne-

derland.

RTL 8
1 2 .0 0 Monskey. 1 2 .0 1 Super 4. 1 2 .1 3 Monskey. 1 2 .16 Ro b i n
Hood. 1 2 . 29 Robin Hood. 12.43 Bibi & Tina. 1 3.07 Littlest
Pet Shop. 1 3. 31 Littlest Pet Shop. 1 3. 5 5 Green-Kids. 14 .07
Oggy en de kakkerlakken. 14 .1 5 Oggy en de kakkerlakken.
14 . 24 De Daltons. 14 . 32 De Daltons. 14 . 4 2 Draken: Verdedi-
gers van Berk. 1 5 .0 6 Draken: Verdedigers van Berk. 1 5 . 30
Wonderschool. 15.43Doodle. 1 5 . 47 De Daltons. 15.55Hal-
lo K3. 16. 22 WSV De optimist. 16. 37 Ghost Rockers. 16. 49
Ghost Rockers. 17.0 5 Royal Pains. Amerikaanse comedyse-
rie. 18 .0 5 Superkids. 2 0.0 0 CSI: Crime Scene Investigation.
Amerikaanse misdaadserie. 2 0. 5 5 CSI: Crime Scene Investi-
gation. 21 . 5 0 CSI: Miami. Amerikaanse misdaadserie. 22 . 4 5
CSI: Miami. 2 3. 4 0 White Collar. Amerikaanse misdaadserie.
0 0. 35 White Collar. 01.20 Teleshop 8.

V E RO N I CA
18 .0 0 Mom. 18 . 2 5 Two and a Half Men. 18 . 5 5 According to
Jim. 19.1 5 Two and a Half Men. 19. 4 5 Two and a Half Men.
2 0.1 0 The Big Bang Theory. 2 0. 4 0 The Big Bang Theory.
21 .0 5 Two and a Half Men. 21 . 30 Mom. 22 .0 0 American Pie
Presents: Beta House. Komedie van Andrew Waller uit
2 0 07. 2 3. 39 The Big Bang Theory. 0 0.0 6 Two and a Half
Men. 0 0. 36 Two and a Half Men. 0 0. 5 0 Astro TV. 02 . 5 0
N a c h t p ro g ra m m a’s.

BBC 1
11 .0 0 Saturday Kitchen Live. 1 2 . 30 The Box. 1 3.0 0 BBC
News - Weather. 1 3.1 0 Football Focus. 1 3. 5 0 At h l e t i c s .
1 5 .0 0 The Olympic Journey: Born Winners. 1 5 . 30 B a rg a i n
Hunt. 16. 30 Homes Under the Hammer. 17. 30 Escape to the
Country. 18 .0 0 Live Formula 1: The Canadian Grand Prix -
Qualifying. 2 0.1 5 BBC News. 2 0. 2 5 BBC Regional News and
Weather. 2 0. 35 Now You See It. 21 .0 5 The National Lottery:
Who Dares Wins. 21 . 5 5 Casualty. 22 . 4 5 The John Bishop
Show. 2 3. 30 BBC News - Weather. 2 3. 47 The National Lot-
tery Update. 2 3. 5 0 Not Going Out. 0 0. 2 0 Tropic Thunder.
Actiekomedie van Ben Stiller uit 2008.01.55Weather for the
Week Ahead. 02 .0 0 BBC News.

BBC 2
11 . 35 James Stewart: Talking Pictures. 12.25 The Man Who
Knew Too Much. Misdaadthriller van Alfred Hitchcock
(1956), met James Stewart, Doris Day en Brenda De Banzie.
14 . 2 0 Formula 1: The Canadian Grand Prix - Second Practi-
ce. 15.55 Live Formula 1: The Canadian Grand Prix - Third
Practice. 17.0 0 F1 Rewind: Senna. Documentaire over de
carrière van Formule 1-coureur Ayrton Senna. 18 .0 0 Anti-
ques Road Trip. 19.0 0 G a rd e n e r s’World. 19. 30 Flog It!
2 0. 30 Edwardian Farm. 21 . 30 Da d ’ Ds Army. 22 .0 0 Pine-

Fwood: 80 Years of Movie Magic. 2 3. 30 My Week with
Marilyn. Biografisch drama van Simon Curtis (2011). 0 1 .0 5
The Many Faces of Sid James. 02 .0 5 Quatermass 2. Sf-film
van Val Guest (1957).

ARD
1 2 .0 0 Tagesschau. 1 2 .0 5 Betrifft. 12.50 Tagesschau. 1 3.0 0
Der Zauber des Regenbogens. Drama van Dagmar Damek
( 2 0 0 6) . 14 . 30 Nur mit Euch! Drama van Udo Witte (2012).
16.0 0 W wie Wissen. 16. 30 Reportage im Ersten: Népal.
17.0 0 Tagesschau. 17.1 0 Brisant. 17. 5 0 Tagesschau. 18 .0 0
Sportschau. 18 . 5 0 Heiter bis tödlich: Monaco 110. 19. 5 0
Wetter vor acht. 19. 57 Lotto am Samstag. 2 0.0 0 Ta g e s -
schau. 2 0.1 5 Charlotte Link - Das andere Kind. Misdaadfilm
van Urs Egger (2013).2 3.0 5 Tagesthemen. 2 3. 2 5 Das Wort
zum Sonntag. 2 3. 30 30 Jahre Rock am Ring. Muziekdocu-
mentaire over Rock am Ring, het grootste rockfestival van
Duitsland. 0 0.1 5 Die Toten Hosen. 01.48 Ta g e s s c h a u .
01.50Die glorreichen Sieben (The Magnificent Seven).
Western van John Sturges uit 1960.03. 5 8 Ta g e s s c h a u .
0 4 .0 0 Reportage im Ersten: Népal. 0 4 . 30 Deutschlandbil-
der. 04.48 Tagesschau. 04.50 Brisant.

ZDF
11 .0 5 Die Küchenschlacht - der Wochenrückblick. 12.55
Heute. 1 3.0 0 Forsthaus Falkenau. 1 3. 4 5 Forsthaus Falke-
nau. 14 . 30 Inga Lindström: Im Sommerhaus. Romantische
film van Heidi Kranz (2005).16.0 0 Lafer! Lichter! Lecker!
16. 4 5 Menschen - das Magazin. 17.0 0 Heute. 17.0 5 Hallo FI-
NALE. 18 . 2 5 FINALE! 19.0 0 Heute. 19. 2 0 Wetter. 19. 2 5
UEFA Champions League. Rechtstreeks wedstrijdverslag.
2 3. 4 5 ZDF SPORTextra. Rechtstreeks verslag van het FIFA
wereldkampioenschap vrouwenvoetbal. 02 .0 0 UEFA Cham-
pions League. Rechtstreeks verslag van de finale. 02 . 4 5
ZDF SPORTextra. 04.55Global Vision. 0 5 .1 0 Sporza: WK
Da m e svo e t b a l .

TV 5
1 2 .0 0 Flash Info. 1 2 .0 5 Epicerie fine. 1 2 . 30 Pa rd o n n e z - m o i .
1 3.0 0 Objectif nature. 1 3.1 0 Falo. 1 3. 2 5 Un livre toujours.
1 3. 30 Journal RTBF. 14 .0 0 Midi en France. 1 5 .0 0 Un air de
famille. 15.45 Sur mesures. 15.55 Tendance XXI. 16. 2 5 Ru g -
by. 17. 2 5 Les carnets secrets de Basil Jackson. 18 . 2 0 6 4’, le
monde en français, 1re partie. 18 . 4 0 Météo. 18 . 4 5 Te r r i e n -
nes. 18 . 5 0 L’invité. 18 . 5 5 Thalassa. 2 0. 5 0 Journal France 2.
21 .1 5 Météo. 21 . 2 0 Le journal de Roland-Garros. 21 . 30 Le
grand show. 2 3. 2 5 Journal TSR. 2 3. 5 0 Journal Afrique.
0 0.1 0 L’invité. 0 0.1 5 Météo. 0 0. 2 0 Sélection naturelle.
Tv-misdaadfilm van Régis Musset (2011).01.50 Aco u s t i c .
02 .1 5 Stars parade. 02 . 4 5 Journal. 03.0 0 Météo. 03.0 5 Le
point. 0 4 .0 0 Journal. 04.20Météo. 04.25 360° - GÉO.

1 2 .05TV Brussel.
12.35 De Vrije Markt.
1 3.00Het Journaal.
1 3. 25Het Weer.
1 3. 30 Villa Politica.
14 .00De wilde Mississip-

pi.
14 . 50Clips.
1 5 .00Sporza: Roland Gar-

ros. Rechtstreeks ver-
slag. Dag 14: Finale da-
mes. Commentaar:
Gert Gommé.

1 7.00De topcollectie
va n . . . .

17. 30 Zoo Australië.
17. 55Kijk uit.
18 .00Het Journaal.
18 .15Vlaanderen vakan-

tieland. Toeristisch ma-
gazine. De Napoleon-
route in Wallonië, deel
1; Triënnale Brugge;
Natuurlijk Nederland,
deel 2: NP Sallandse
H e u ve l r u g .

1 9.00Het Journaal.
19. 30 Het Weer.
19. 35 1000 zonnen.
2 0.05 Joker+ en Lotto.
2 0.10Planeet Kuifje.
2 0. 45De televisieroute.
21 .15Run Fatboy Run. Ro-

mantische komedie
van David Schwimmer
uit 2007.

22 . 50Het Journaal.
2 3.06Winst Joker+ / Lotto.
2 3.07 Ke n o.
2 3.08Euromillions winst-

ve rd e l i n g .
2 3.10Het Weer.
2 3.15 Law & Order: UK.

Britse misdaadserie.
0 0.00 1000 zonnen.
0 0. 30 Het Journaal.

0 9. 35 Le n t e b e e l d e n .
12.30 Ro l k ra n t .
18 . 20B ra a m b o s .
19. 20Puur muziek.
2 0.00Het Journaal.
2 0.10Vra n c k x .
2 0. 40 Lewis. Britse detec-

t i ve s e r i e .
22 .10Camilla Läckberg,

The Fjällbacka Mur-
ders. Zweedse mis-
daadreeks gebaseerd
op de boeken van Ca-
milla Läckberg. Afleve-
ring: Kunst, kitsch en
ke n n e r s .

2 3. 40Mesrine - Part 1:
L’instinct de mort. Mis-
daadthriller uit 2008
van Jean-François Ri-
chet. Deel 1 van 2.

01.30 Ca nva s l u s .
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(Joost en Schulman, 2010). Echt of niet?
Die vraag beheerste de discussies bij de
première van Ca t f i s h op Sundance en de
recensies toen de film in de bioscoop
kwam. De spraakmakende documentai-
re over al dan niet neppe Facebookpro-
fielen kreeg een vervolg op MTV.

(Tom Ford, 2009). Modeontwerper Ford
vormde roman van Christopher Isher-
wood om tot fraai vormgegeven film.
Colin Firth is George, een homoseksue-
le literatuurdocent aan een universiteit
in de jaren zestig. Na de dood van zijn
partner overweegt hij zelfmoord.

Het derde seizoen van de documentai-
reserie over het Koninklijk Concertge-
bouworkest begint met een aflevering
over het afscheid van chef-dirigent Ma-
riss Jansons. Na een persoonlijke por-
tret wordt een deel van het afscheids-
concert van Jansons uitgezonden.

Andere Tijden Sportbezoekt Rik Smits,
de Nederlandse basketballer die 12 jaar
lang in de Amerikaanse basketbalcom-
petitie NBA speelde. Hoe groeide hij uit
tot The Dunking Dutchman, een van de
grootste sterren van de Indiana Pacers?

Welke gevolgen hebben oorlogen op
ons ecosysteem? Verstoren ze het eco-
logisch evenwicht? En kan een moder-
ne oorlog milieuvriendelijk zijn? Deze
vragen komen aan bod in de Licht-
p u n t-documentaire Footprints of War.

UITGELICHT ZONDAG

Het is tijd voor een feestje, wantTa a r t e n
van Abelbestaat 12,5 jaar. In het
VPRO-jeugdprogramma –dat ook voor
volwassenen uiterst onderhoudend is –
maakt een kind samen met banketbak-
ker Abel (alias Siemon de Jong) een
taart voor een bijzonder persoon. Sinds
de start van de serie zijn er 162 taarten
gemaakt. Een aantal van de kinderen

blikt in deze jubileumuitzending terug
op het gesprek dat zij destijds voerden
tijdens de baksessie. De uitzending
wordt gepresenteerd door cabaretière
Sanne Wallis de Vries. Bekende fans zo-
als Plien en Bianca, Henk Schiffmacher
en Arjan Ederveen zullen de geliefde
bakker toespreken. En uiteraard zal er
ook een speciale taart gemaakt worden.

(Stijn Coninx, 1992). Vlaams epos naar
roman van Louis Paul Boon, over de
priester annex arbeidersvoorvechter
Adolf Daens (1839-1907). De recon-
structie van een textielstad aan het eind
van de vorige eeuw en de massascènes
maken meer indruk dan het scenario.

1000
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wind
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EUROPA

BEL Brussel 9 21

DUI Berlijn 13 22

 Frankfurt 16 24

 München 17 24

FRA Bordeaux 17 32

 Nice 22 27

 Parijs 9 23

GBR Londen 9 20

GRI Athene 19 26

IER Dublin 6 14

ITA Rome 18 29

OOS Innsbruck 16 25

 Wenen 20 32

POL Warschau 16 28

POR Lissabon 16 28

RUS Moskou 9 25

SPA Barcelona 19 27

 Las Palmas 18 25

 Madrid 16 30

TSJ Praag 17 24

TUR Istanbul 18 26

ZWE Stockholm 11 17
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NEDERLAND

Amsterdam 10 19

De Bilt 10 19

Deelen 9 20

Den Helder 12 16

Eelde 9 18

Eindhoven 9 22

Maastricht 10 22

Ro� erdam 11 18

Twente 8 21

Vlieland 12 16

Vlissingen 12 18

BUITEN EUROPA

ARG Buenos Aires 10 20

AUS Sydney 11 21

BRA Rio de Janeiro 19 30

CAN Toronto 10 19

CHI Peking 19 30

EGY Kaïro 20 34

IND Jakarta 26 33

JAP Tokio 18 24

MEX Mexico-Stad 14 26

VS New York 13 20

 Los Angeles 14 22

Na een vleugje tropenlucht is de warmte zaterdag
alweer verdreven, maar door een rug van hoge
druk vanaf de oceaan is het nog steeds best aar-
dig. Vanavond en vannacht is het helder. Bij een
matige noordwestenwind koelt het meer af dan
voorgaande nacht.
Zondag schijnt de zon volop en is de lucht door de
aanvoer van schone lucht vanaf de Noordzee
blauw. Landinwaarts kan in de middag een enke-
le stapelwolk ontstaan.
De temperaturen komen uit tussen 17 en 22 gra-
den. De warmte van vrijdag komt voorlopig niet
terug. Ook volgende week voeren noordenwin-

den lucht aan vanaf de Noordzee en blijven de
temperaturen gematigd. Aan zee wordt het 14 tot
18 graden, landinwaarts wordt het 18 tot 22 gra-
den. De kans op neerslag is klein en de zon laat
zich regelmatig zien.
De hardnekkige noordenwinden hebben we te
danken aan een hogedrukgebied ten westen van
ons land. De winden zullen pas gaan draaien als
het hogedrukgebied een andere positie inneemt.
Indien de wind in de loop van de volgende week
naar het noordoosten draait, kan het in het oos-
ten en zuidoosten verder opwarmen en is een
lokale temperatuur van 25 graden mogelijk.
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AMUSEMENT
Taarten van Abel Jubileum

NPO 3, 18.55-19.48u

FILM
Da e n s

Eén, 20.20-22.35u.

FILM
Ca t f i s h

NPO 3, 23.40-1.10u.

FILM
A Single Man
BBC 2, 0.00-1.30u.

D O C U M E N TA I R E
Bloed, Zweet en Concerten

NPO 2, 19.05-20.15u.

I N FO R M AT I E F
Andere Tijden Sport

NPO 1, 22.10-22.50u.

D O C U M E N TA I R E
Lichtpunt: Footprints of War

Canvas, 23.20-0.15u.
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08.40Nederland in bewe-
ging! (MAX).

0 9.00Eén tegen 100
( N C RV ) .

0 9. 55DWDD Summer-
school (VARA).

1 0. 30 Vrije Geluiden Zo-
mer 2015 (VPRO).

11 . 20Boeken (VPRO).
1 2 .00 Journaal (NOS).
1 2 .10Buitenhof (VARA/

V P RO/AV ROT RO S ) .
1 3.10TV Show

(AV RO -T RO S ) .
14 .05Memories Extra

( K RO) .
1 5 .00Studio Sport: Tennis

Roland Garros (NOS).
18 .00 Journaal (NOS).
18 .10Erica op reis (MAX).
18 . 55Studio Sport (NOS).
2 0.00 Journaal (NOS).
2 0. 20Eén tegen 100

( N C RV ) .
21 . 20Tussen kunst en

kitsch (AVRO-TROS).
i 22 .10Andere Tijden

Sport (VPRO).

22 . 50Studio Voetbal
(NOS).

2 3. 45 Journaal (NOS).
2 3. 55Koefnoen presen-

teert (AVRO-TROS).
0 0. 30 Journaal (NOS).
0 0. 35 Journaal (NOS).
0 0. 50Te k s t-T V.

0 6. 45Schepper & Co
(NCRV). 07.1 5 Dilem-
ma (EO). 07. 5 5 De
Wandeling (KRO).
08.25Songs of Praise
(IKON). 08.55Bakkie
troost (EO). 0 9.1 0 Ne-
derland zingt. 0 9. 5 5 De
kapel. 1 0.0 5 Metter-
daad. 1 0.1 5 Geloofs-
gesprek (RKK). 1 0. 30
Eu c h a r i s t i e v i e r i n g .
11 . 35 IKONHUIS - De
Nieuwe Wereld. 1 2 .19
Wilde Ganzen.

12.25Fryslân DOK (OF).
1 3.00Angst (BOS).
14 .05Het Uur van de Wolf:

I Am NOT a Rockstar.
1 5 .00OHM Magazine.
15.30 MO actueel. 15.50 5

minuten over (MO).
16 .00Bonte vrouwen

(NTR).
16. 25Koken voor de we-

reld (NTR).
16. 50S o c u t e ra .
1 7.00 Journaal (NOS).
1 7.10De Tiende van Tijl

(AV RO -T RO S ) .
18 .00 Journaal (NOS).
18 .10Close Up: Toer van

Schayk. (AV RO -T RO S ) .
D 1 9.05Bloed, Zweet en

Concerten 2015

( AV RO -T RO S ) .

2 0.15Om de Oude We-
reldzee (IKON).

21 .10Birth Day (VPRO).
22 .00Nieuwsuur

(NOS/NTR).
22 . 35 Brandpunt Profiel

( K RO - N C RV ) .
2 3.10C h u rc h m e n

(AV RO -T RO S ) .
0 0.05Dood voor begin-

ners (EO).
0 0. 4 5 - 02 . 4 4 N i e u w s u u r.

01.20Buitenhof. 02 .1 5
N i e u w s u u r.

0 6. 30 K i n d e r p ro g ra m -
m a’s. Met vanaf:

0 9.00Z@ppbios: Dunya
& Desie in Marokko.
Drama uot 2008 van
Dana Nechushtan
(NTR).

1 0. 35 Dance Academy
(AVRO-TROS). 12.40
Taarten van Abel
(VPRO). 14 . 5 5 De ma-
gische winkel
(AVRO-TROS). 1 5 .1 0
Puberruil Zapp (KRO).

15.35 Z@ppbios: Beetho-
ve n’s 2nd. Komedie van
Rod Daniel uit 1993
(AV RO -T RO S ) .

16. 55Brugklas
(AVRO-TROS). 17.1 5
Puberruil Zapp (KRO).
17. 4 5 Zapp Weekjour-
naal (NOS/NTR). 18 .1 5
De Dokter Corrie Show
(NTR). 18 . 4 5 Jeugd-
journaal (NOS).

A 18 . 55Taarten van

Abel jubileum

( V P RO) .

19. 48S o c u t e ra .
19. 50 3 op Reis (BNN).
2 0. 25One Night Stand 9:

Eddy & Coby. Zwarte
komedie van Jeroen
Annokkée uit 2014
(NTR).

21 . 20D ra a d s t a a l
(AV RO -T RO S ) .

21 . 55The Graham Norton
Show (VARA).

22 . 45BEAM presents
EO-Jongerendag mu-
ziekspecial (EO).

D 2 3. 40Catfish. Docu-

drama van Henry

Joost & Ariel

Schulman uit 2010

( V P RO) .

0 1 .10Studio Sport (NOS).
0 3 .07 Te k s t-T V.

0 6.10Zoom. Familiefilm
van Peter Hewitt uit
2006.

07. 55B u rg e r s’Zoo natuur-
lijk.

08.25Go Cycling.
08.55RTL Woonmagazi-

ne.
0 9. 25Herman den Blijker:

herrie in de keuken!
1 0. 20House Vision.
1 0. 50Het land van.
11 . 20Schoner Nederland.
11 . 50 Ik zou wel eens wil-

len weten.
12.20Durf te vragen.
12.50Films & sterren.
1 3. 20Pluijms eetbare we-

re l d .
14 . 20 L i f e s t y l e X p e r i e n ce .
15.20Kampeer TV.
15.55 Life Is Beautiful.
16. 25Go Cycling.
16. 55B u rg e r s’Zoo natuur-

lijk.
17. 25Echt Waar?!
18 .00RTL Nieuws.
18 .05RTL Weer.
18 .10Echt Waar?!
18 . 30 Het zijn net mensen.
19. 20VriendenLoterij: de

winnaars.
19. 30 RTL Nieuws.
19. 55RTL Weer.
2 0.00Broadchurch. Britse

misdaadserie.
21 .00B ro a d c h u rc h .
22 .00Meeuwis & de Mol

maken vrienden.
2 3.00Op de vlucht.
0 0.00RTL Nieuws.
0 0.10RTL Weer.
0 0.15 Jouw vrouw, mijn

v ro u w.
0 1 .15Teleshop 4.

0 6.00Teleshop 5.
07. 30 Answers with Bay-

less Conley.
0 8 .00Hour of Power.
0 9.00Hour of Power.
1 0.05Teleshop 5: Kor-

tingsbrigade.nl.
1 0. 35 Teleshop 5: Tommy

Te l e s h o p p i n g .
16 .10The Millionaire

M a t c h m a ke r.
1 7.10Helse vakanties.
18 .00Extreme bruiden.
1 9.00Van etter tot engel:

Moeder & dochter.
2 0.00Transformers: Dark

of the Moon. Sf-actie-
film van Michael Bay uit
2 0 11 .

2 3.05Samantha en Mi-
chael nemen er nog
eentje.

0 0.05Zon, seks & je ou-
ders in shock.

0 1 .05Teleshop 5.

0 6.00Teleshop 7: Car
Tra c k s .

0 6. 30 Teleshop 7: Willie.nl.
0 7.00Teleshop 7: Tommy

Te l e s h o p p i n g .
08.45Teleshop 7: Willie.nl.
0 9.00Ondernemen doen

we zo.
0 9. 30 Vis TV.
1 0.00Ondernemend Ne-

derland.
1 0. 30 Business Class.
1 2 .00Van luchtkasteel tot

d ro o m h o t e l .
12.30 G re e n p ro j e c t .
1 3.00De succesfactor.
1 3. 30 Business aan tafel.
14 .00RTL GP: Supercar

Challenge - Zolder.
14 . 30 RTL GP: Clio Cup

Benelux - Spa.
1 5 .00RTL GP: Motocross

- Engeland.
15.30 RTL GP: Motocross

- Frankrijk.
16 .00RTL GP: Superbike -

Po r t u g a l .
1 7.00RTL Transportwe-

re l d .
17. 30 RTL Autowereld.
18 .00Helden van 7: Ice

Road Truckers.
1 9.00Stop! Politie.
2 0.00Kingdom of Hea-

ven. Historisch drama
van Ridley Scott uit
2005.

2 3.00Pre m i è re :
Death Race 2. Sf-thriller
van Roel Reiné (2010).

0 1 .00Business Class.
02 . 30 Teleshop 7.

0 6.00 Loop: Hart van Ne-
derland - Late editie.

0 7.00Everyday Gourmet
with Justine Schofield.

07. 30 Everyday Gourmet
with Justine Schofield.

0 8 .00Tommy Teleshop-
ping.

0 9.00David Maasbach.
0 9. 35 A s t ro T V.
0 9. 50Robs grote tuinver-

bouwing.
11 .00Vt w o n e n

doe -het-zelf.
11 . 30 Tracks & Trails.
1 2 .00Feiten en fabels.
12.30 Dieren op spreek-

u u r.
1 3.00Tommy Teleshop-

ping.
1 5 .00Beste deal van Ne-

derland.
15.30 Mijn lifestyle.
16 .00Alles over wonen.
16. 35 Feiten en fabels.
1 7.05Droomhuis op het

platteland.
18 .00Vt w o n e n

doe -het-zelf.
18 . 35 Vt w o n e n .
19. 35 Je eigen droomhuis.
2 0. 30 We g m i s b r u i ke r s .
21 . 30 Bonje met de buren.
22 . 30 Hart van Nederland

- Late editie.
22 . 45Piets weerbericht.
22 . 50Reportage: Verliefd

op een bejaarde.
2 3. 55Utopia Weekover-

zicht.
0 0. 55Re l a x T V.
0 5 .00 Loop: Hart van Ne-

derland - Late editie.

0 6.00 Loop: Hart van Ne-
derland - Late editie.

0 8 .10The Doctors.
0 9.05Tommy Teleshop-

ping.
11 .05Astro TV.
1 3.05Tommy Teleshop-

ping.
14 .05According to Jim.
14 . 30 According to Jim.
14 . 55According to Jim.
15.25According to Jim.
15.55According to Jim.
16. 20According to Jim.
16. 45Mike & Molly.
1 7.05Mike & Molly.
17. 35 My Kitchen Rules.

Australische realityserie
waarin gestreden wordt
om de titel van beste
t h u i s ko k .

18 . 30 My Kitchen Rules.
19. 30 My Kitchen Rules.
2 0. 30 Couples Retreat.
22 . 45Wanderlust. Kome-

die van David Wain uit
2012.

0 0. 35 Castle. Amerikaan-
se misdaadserie.

01.30 Astro TV.
02 . 30 Loop: Hart van Ne-

derland.

RTL 8
0 6.0 0 Teleshop 8.0 6. 30 Minikids. 07.16 De koalabroertjes.
07. 27 Bobo. 07. 35 Brandweerman Sam. 07. 4 6 Minikids:
C h l o e’s Toverkast. 0 8 .0 0 Marathon: Airport: Winky’s avontu-
ren. 1 0.1 0 Film: Raaf de kleine rover. 11 .17 Minuscule. 11 . 2 0
Troetelbeertjes. 11 . 4 4 Jungleclub. 11 . 5 8 Super 4. 1 2 .0 9
Monskey. 1 2 .1 0 Super 4. 1 2 . 21 Monskey. 12.25 Robin Hood.
1 2 . 38 Robin Hood. 1 2 . 51 Bibi & Tina. 1 3.1 5 Littlest Pet Shop.
14 .02 B u rg e r s’ Zoo en waarom. 14 .0 9 Oggy en de kakker-
lakken. 14 . 26 De Daltons. 14 . 4 3 Draken: Verdedigers van
Berk. 1 5 . 30 Wonderschool. 15.43Doodle. 15.45De Dal-
tons. 1 5 . 53 Hallo K3. 16. 2 0 WSV De optimist. 16. 34 Ghost
Rockers. 17.0 0 The Real Housewives of Orange County.
18 .0 0 Mad Fashion. 18 . 30 Mad Fashion. 19.0 0 EHBO: Eer-
ste hulp bij opvoeden. 2 0.0 0 CSI: Crime Scene Investigati-
on. 2 0. 5 5 CSI: Crime Scene Investigation. Amerikaanse mis-
daadserie. 21 . 5 5 Bones. Amerikaanse misdaadserie. 22 . 5 0
Bones. 2 3. 4 0 Covert Affairs. Amerikaanse misdaadserie.
0 0. 35 Breakout Kings. Amerikaanse misdaadserie. 01.20
Teleshop 8.

V E RO N I CA
18 .0 0 Border Security. 18 . 30 Border Security. 19.0 0 B o rd e r
Security. 19. 2 5 Border Security. 19. 5 5 Veronica Formule 1.
22 . 5 0 Hawaii Five-0. Amerikaanse actieserie. 2 3. 4 5 H awa i i
Five-0. 0 0. 35 Final Witness. 01.20 Astro TV. 03. 2 0 Nacht-
p ro g ra m m a’s.

BBC 1
07.0 0 Breakfast. 1 0.0 0 The Andrew Marr Show. 11 .0 0 The
Big Questions. 1 2 .0 0 Sunday Politics. 1 3.1 5 Bargain Hunt.
14 .0 0 BBC News. 14 .07 Weather for the Week Ahead. 14 .1 5
Escape to the Country. 1 5 .0 0 Flog It! 15.40 The Truth About
Your Teeth. 16. 4 0 Points of View. 16. 5 5 Songs of Praise.
17. 30 Nigel Slater: Eating Together. 18 .0 0 Countryfile. 19.0 0
BBC News. 19.1 5 BBC Regional News and Weather. 19. 2 5
Live Formula 1: The Canadian Grand Prix. 22 .0 0 Jonathan
Strange & Mr Norrell. 2 3.0 0 BBC News. 2 3. 2 0 BBC Regional
News and Weather. 2 3. 30 Live at the Apollo. 0 0.1 5 Blades of
Glory. Komedie van Gordon Josh & Will Speck (2007).01.45
Weather for the Week Ahead. 01.50 BBC News.

BBC 2
07.0 0 The Big Allotment Challenge. 0 8 .0 0 Co u n t r y f i l e .
0 9.0 0 G a rd e n e r s’World. 0 9. 30 Greatest Gardens. 1 0.0 0
The Beechgrove Garden. 1 0. 30 Saturday Kitchen Best Bi-
tes. 1 2 .0 0 The Box. 1 2 . 30 The Box. 1 3.0 0 Mary Berry’s Ab-
solute Favourites. 1 3. 30 Alex Polizzi: Chefs on Trial. 14 . 30 Li-
ve Athletics. 18 . 2 0 Hotel India. 19. 2 0 Shall We Dance? Ro-
mantische komedie van Peter Chelsom (2004).21 .0 0 Anti-
ques Roadshow. 22 .0 0 Armada - 12 Days to Save England.
2 3.0 0 FProtecting Our Foster Kids. 0 0.0 0 A Single Man.
Romantisch drama van Tom Ford uit 2009.0 1 . 30 Formula 1:
The Canadian Grand Prix - Highlights. 02 . 30 Sign Zone:
Countryfile. 03. 30 Sign Zone: Holby City.

ARD
0 5 . 30 K i n d e r p ro g ra m m a’s. 1 0.0 0 Tagesschau. 1 0.03 Immer
wieder sonntags. 1 2 .0 0 Tagesschau. 1 2 .03 Pre s s e c l u b.
12.45 Europamagazin. 1 3.1 5 Tagesschau. 1 3. 30 Die Erfin-
derbraut. Komedie van Thomas Nennstiel (2013). 1 5 .0 0 Se-
hnsucht nach Rimini. Komedie van Dietmar Klein (2007).
16. 30 Erlebnis Erde: Überleben. 17.1 5 Tagesschau. 17. 30
Gott und die Welt. 18 .0 0 Sportschau. 18 . 30 Bericht aus Ber-
lin. 18 . 5 0 Lindenstraße. 19. 2 0 Weltspiegel. 2 0.0 0 Ta -
gesschau. 2 0.1 5 Tatort. 21 . 4 5 Günther Jauch. 22 . 4 5 Ta g e s -
themen. 2 3.0 5 TTT - Titel Thesen Temperamente. 2 3. 35 Be-
richt vom Parteitag Die Linke. 2 3. 5 0 KinoFestival im Ersten:
Micmacs - Uns gehört Paris! Misdaadkomedie van
Jean-Pierre Jeunet (2009).0 1 . 28 Tagesschau. 0 1 . 30 Da s
Bildnis des Dorian Gray. Thriller van Oliver Parker (2009).
03.1 3 Tagesschau. 03.1 5 N a c h t p ro g ra m m a .

ZDF
05.40 Pur+. 0 6.0 5 K i n d e r p ro g ra m m a’s. 0 9. 30 Sonntags.
1 0.0 0 Schlussgottesdienst vom 35. Deutschen Evangeli-
schen Kirchentag. 11 . 30 Heute. 11 . 33 Z D F - Fe r n s e h g a r t e n .
1 3. 5 0 Der Nachbar in meinem Beet. 14 . 35 Die Büffelranch.
15.20Heute. 1 5 . 30 Planet e.. 16.0 0 Weißblaue Geschich-
ten. 17.0 0 Heute. 17.1 0 ZDF SPORTreportage. 18 .0 0 Z D F. re -
portage. 18 . 30 Terra Xpress. 19.0 0 Heute. 19.1 0 ZDF spezi-
al. 19. 30 Terra X. 2 0.1 5 Herzkino: Rosamunde Pilcher: Melo-
die der Liebe. Melodrama van Dieter Kehler (2008).21 . 4 0
Heute-journal. 21 . 5 0 ZDF SPORTextra. 0 0.1 5 Heute. 0 0. 2 0
Standpunkte. 0 0. 35 Was heißt hier klug? 0 1 .0 5 Inspector
Barnaby. 02 . 4 5 Frag den Lesch. 03.0 0 N a c h t p ro g ra m m a .

TV 5
0 5 .1 5 Peuples du monde. 0 5 . 30 A bon entendeur. 0 6.0 0
Journal. 0 6.1 0 L’invité. 0 6. 2 0 Terriennes. 0 6. 2 5 M é t é o.
0 6. 30 Wari. 0 6. 5 5 Reflets sud. 07. 4 5 Et si vous me disiez
toute la vérité? 0 8 .0 0 Journal Radio Canada. 08.25 La minu-
te kiosque. 0 8 . 30 Journal. 0 8 . 35 Einstein. 0 9.0 5 Flash.
0 9.1 0 Kinder- en jeugdprogramma’s. 11 .0 5 Riding Zone.
1 2 .0 0 Flash. 1 2 .0 5 Coup de pouce pour la planète. 1 2 .1 0 In-
ternationales. 1 3.0 0 Journal de la Méditerranée. 1 3. 30 Jour-
nal RTBF. 14 .0 0 Secrets d’histoire. 15.45Du côté de chez
Dave. 16. 35 Maghreb-Orient-Express. 17.0 0 Flash. 17.0 5 Ki-
osque. 17. 5 5 Destination francophonie. 18 .0 0 6 4’, le monde
en français, 1re partie. 18 . 2 0 Météo. 18 . 2 5 Le JT des nouvel-
les technos. 18 . 30 Le bar de l’Europe. 18 . 4 0 S ca n d i n av i e ,
l’appel du Nord. 19. 30 360° - GÉO. 2 0. 2 5 Les carnets secrets
de Basil Jackson. 2 0. 30 Journal France 2. 2 0. 5 5 M é t é o.
21 .0 0 Le journal de Roland-Garros. 21 .1 0 Un amour de
Swann. Romantisch drama van Volker Schlöndorff uit
19 84 . 2 3.0 0 Journal TSR. 2 3. 2 5 Journal Afrique. 2 3. 4 5 L’i nv i -
té. 2 3. 5 5 Météo. 0 0.0 0 Les ambitieux. Komedie van Catheri-
ne Corsini (2006).01.25 L’ascenseur. 01.40 A l’amiable.
01.55N a c h t p ro g ra m m a .

0 9.00 Le n t e b e e l d e n .
1 0.00 Lichtpunt.
11 .00De zevende dag.
1 3.00Het Journaal.
1 3. 25Het Weer.
1 3. 30 Half uur natuur.
14 .00Vlaanderen vakan-

tieland.
14 . 45Clips.
1 5 .00Sporza: Roland Gar-

ros. Rechtstreeks ver-
slag finale heren.

18 .00Het Journaal.
18 .10G ro e n l a n d .
18 . 30 Dagelijkse kost

w e e ke n d .
1 9.00Het journaal - Sport-

w e e ke n d .
19. 45Het Weer.
19. 50De zoo: achter de

schermen.
F 2 0. 20Daens. Sociaal

drama van Stijn

Coninx uit 1992.

22 . 35 In Italië. Culinaire
reisserie waarin An-
drew Graham-Dixon en
chef-kok Giorgio Loca-
telli door Italië reizen. In
deze aflevering verken-
nen ze de zuidelijke re-
g i o’s Campania en Ca-
labria.

2 3. 35 Het Journaal.
2 3. 50Het Weer.
2 3. 55De zevende dag.
01.55Het Journaal.

0 6.00Ro l k ra n t .
0 9.00 Le n t e b e e l d e n .
12.30 Ro l k ra n t .
18 . 40Vra n c k x .
1 9.05Pa n o ra m a .
2 0.00Het Journaal.
2 0.15Private Life of a Mas-

terpiece. Kustdocu-
mentaireserie. Afleve-
ring: De kunst van het
schilderen (Johannes

Ve r m e e r ) .
21 .05Facing the Atlantic.

Documentaire over de
natuur van West-Euro-
pa langs de Atlantische
O ce a a n ku s t .

21 . 55Nile Rodgers: The
Secrets of a Hitmaker.
M u z i e kd o c u m e n t a i re
van Marjory Déjardin.

22 . 50Sporza: GP Formule
1. Samenvatting van de
Grote Prijs Formule 1
van Canada.

D 2 3. 20Lichtpunt: Foot-

prints of War.

0 0.15Real Humans.
Zweedse sf-serie.

0 1 .15Ca nva s l u s .




