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ONDERZOEK
RELATIES EN SEKSUALITEIT IN NEDERLAND DOORGELICHT

Zoveel procent van de ondervraagden had het afgelopen jaar seks met zijn/haar partner. rr

Drie keer per maand seks, en toch
tevreden

De meeste Nederlanders zijn tevreden over hun partner, hun uiterlijk en
hun seksleven, al mag het voor een op de vier mannen en een op de zes
vrouwen wel wat vaker gebeuren.
VEERLE BEEL

Het rapport: liefde én lust

rr
Vijf van de zes Nederlanders die een vaste partner hebben, hebben niet meer dan drie keer
in de maand seks. 92 procent van de mannen zegt daar erg van te genieten, net als 75
procent van de vrouwen. Het gedragsrepertoire is erg gelijkwaardig: manuele en orale seks
wordt even vaak gegeven als ontvangen.
Een op de vier mannen en een op zes vrouwen is weliswaar ontevreden over de frequentie.
Onder jonge Nederlanders, jonger dan 25 jaar, is het verschil in beleving tussen de seksen
kleiner.
Wat sowieso niet verschilt: mannen én vrouwen zeggen dat ze seks hebben zowel uit liefde
als uit lust.
Die conclusies komen uit een landelijke enquête van de Rutgers Stichting. Vergelijk met
Vlaamse Sexpert-onderzoek van 2013: daaruit bleek dat mannen en vrouwen gemiddeld 1,2
keer per week seks hebben met een partner, wat neerkomt op vijf keer per maand.
‘Zoveel keuze’
Seksuoloog Wim Slabbinck vermoedt dat de frequentie van seks binnen een relatie ook in
Vlaanderen intussen nog wat is afgenomen. Hij zegt: ‘Vijftig jaar geleden waren er minder
andere manieren om je als koppel te ontspannen. Nu kun je ’s avonds samen naar tv of een
film kijken. Er is zoveel keuze. Bovendien is de smartphone daar nog bij gekomen, die de
kleine momenten van verveling opvult.’
‘Het is juist in zulke momenten, waarop je niets anders te doen hebt, dat het verlangen kan
ontstaan. Nu vullen veel mensen dat op door even Facebook te checken. Een extra like op je
pagina wekt dopamine op in je hersenen, zoals seks ook zou doen. Facebooken en vrijen kan je
niet tegelijk doen. Is dat erg? Er is een pak mensen dat vaker seks zou willen, ja. En het klopt
ook dat de kans dat je iets leuk vindt, groter wordt als je het vaker doet. Anderzijds is er ook
iets te zeggen voor kwaliteit boven kwantiteit. Ook uit dit onderzoek blijkt dat de meeste
mensen erg tevreden zijn over hun seksleven en over hun relatie.’
Het rapport: porno kijken vervangt seks niet

rr
Niet bevraagd in Vlaanderen, maar nu wel in Nederland: hoe vaak mensen porno kijken en
welke gevolgen dat heeft. De kloof tussen de seksen is hier vrij hoog: van de Nederlandse
mannen – tussen 18 en 80 jaar – keek 71 procent de afgelopen zes maanden naar porno, bij
vrouwen is dat 29 procent.

Deze activiteit vervangt of belemmert seks met een partner niet. Wie vaker porno kijkt, heeft
juist vaker seks met een partner.
Mannen masturberen ook vaker dan vrouwen: 40 procent doet dit wekelijks, tegenover 14
procent van de vrouwen.
Uitlaatklep
‘Wie porno kijkt, zal op de dag zelf misschien geen zin meer hebben in seks met zijn partner.
Maar het klopt dat porno kijken een normale seksuele relatie met je partner niet in de weg zit’,
zegt seksuoloog Wim Slabbinck. ‘Zie het meer als een uitlaatklep voor mensen die wat meer
behoefte hebben aan seks, als een stootkussentje voor de relatie.’
‘Uit Amerikaans onderzoek is gebleken dat mensen die geregeld naar porno kijken ook
voorstander zijn van gelijke rechten en gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Maar dat
doortrekken naar Vlaanderen gaat misschien te ver. In de VS is de breuklijn tussen
progressieven en conservatieven veel scherper.’
Het rapport: datingapps niet alleen voor jongeren

Sexting en online dating zijn geen exclusief jongerenfenomeen: beide komen wel het meest
voor onder 18 tot 25-jarigen én onder mensen zonder vaste relatie. Als er alleen rekening
wordt gehouden met wie geen vaste relatie heeft, dan blijken mensen tot 39 jaar zeker zo
vaak aan sexting en online dating te doen. Homo- en biseksuele mannen hebben hier meest
ervaring mee.

Binnen de groep singles had 22 procent van de mannen en 15 procent van de vrouwen het
afgelopen jaar seks met iemand die ze via een datingapp hadden ontmoet. Dat is meer dan
binnen de groep singles van 18 tot 25 jaar.
Behoorlijk wat mensen beschermen zich onvoldoende bij seks die voortvloeit uit losse
contacten: 42 procent van de mannen en 55 procent van de vrouwen die als laatste contact
een onenightstand noemden, zegt daarbij geen condoom te hebben gebruikt.
Ter vergelijking: ook het Vlaamse Sexpertonderzoek kwam aan zowat 40 procent
onbeschermde seks bij losse contacten.
Nieuwsgierigheid
Het taboe rond online-daten is zo goed als weggesmolten. In Vlaanderen is er misschien nog
enige schroom om op te scheppen over veroveringen via de Tinder-app, maar toch almaar
minder. Er zijn vele redenen om de app op te smartphone te installeren, vertelde doctoraal
onderzoeker Elisabeth Timmermans eerder al in deze krant (DS 14 augustus 2017). ‘Mensen
installeren de app uit nieuwsgierigheid. Uit amusement. Als boost voor het ego. Als afleiding
tijdens het toiletbezoek. Als makkelijke manier om mensen te leren kennen op reis. Om een
ander lief te zoeken. Om nieuwe vrienden te maken.’
‘En ook: jonge mensen die beginnen te werken, die hun vrienden zien trouwen en kinderen
krijgen, zoeken vaak nieuwe contacten, willen uit de vaste kennissenkring ontsnappen. Tinder
kan daarbij helpen, en op een zeer efficiënte manier. Tinder werkt als een gemeenschappelijke
vriend die jou aan anderen in de zaal voorstelt. Wie seks zoekt, kan dat er ook vinden. Seks
als: onenightstands, friends with benefits, triootjes. Ik denk niet dat Tinder op dat vlak de
maatschappij gaat veranderen, maar het versnelt een verandering.’
Het rapport: tegen hun wil

rr
In #Metoo-tijden valt het op dat 22 procent van de Nederlandse vrouwen en 6 procent van
de mannen al eens manuele, orale, vaginale of anale seks tegen de wil heeft meegemaakt, of
gedwongen werd om dingen te doen die ze niet wilden. Homo- en biseksuele mannen lijden
hier bijna net zo vaak onder (18 procent) als vrouwen.

Als je zoenen en seksueel aanraken meetelt, is het percentage nog veel hoger: 53 van de
vrouwen en 19 procent van de mannen maakte dit al mee tegen hun wil. Vijf procent van de
vrouwen en twee procent van de mannen ondervond al seksueel geweld voor de leeftijd van
12 jaar.
Vrijwel niemand vindt dat aanranding uitgelokt wordt door je eigen gedrag, maar er worden
andere maatstaven gehanteerd voor sexting: een op drie mannen en een op vier vrouwen
vindt dat het je eigen schuld is als er een naaktfoto van jezelf op het internet circuleert.
Seksueel geweld heeft ingrijpende gevolgen: bijna de helft van de mannen en meer dan de
helft van de vrouwen die dit ondergingen, zegt daar levenslang hinder van te ondervinden,
op psychologisch, relationeel en seksueel vlak. Preventie van seksueel geweld en
grensoverschrijdend gedrag is dan ook van het grootste belang, stelt de Rutgers Stichting.
Werk aan de winkel
Julia Day, beleidsmedewerker van Sensoa: ‘Het valt op hoeveel mensen vinden dat het je eigen
schuld is als je naaktfoto virtueel gaat. We moeten jongeren en bij uitbreiding ook
volwassenen de reflex leren maken dat het not done is om een foto die je in vertrouwen
ontvangt, verder door te sturen. Dat is bovendien ook strafbaar!’
‘Ik lees in het rapport van de Rutgers Stichting ook dat tieners vaak seksueel geweld
meemaken door iemand die niet zoveel ouder is dan zijzelf. En dat maar 4 procent van de
mannen en 11 procent van de vrouwen die seksueel geweld meemaakten, daarvan aangifte
deden bij de politie. Er is nog werk aan de winkel!’
Seksuoloog Wim Slabbinck: ‘Mij is opgevallen dat er twee groepen zijn die zeggen problemen
met seks te ondervinden: mannen boven de 70 jaar, die vaker erectieproblemen hebben, en
vrouwen jonger dan 25 jaar. Die laatste groep spreekt nogal vaak over pijn bij het vrijen en
blijkt ervan uit te gaan dat dit “erbij hoort”. Dat is iets wat we met educatie nog moeten zien te
veranderen. We moeten meer focussen op seksueel plezier voor meisjes en ook op het belang
van voorspel, ter voorbereiding van penetratie.’
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HET BEELD

Louisa Gouliamaki/afp

Spooklicht
KDW

Terwijl er honderden demonstranten voor het Griekse parlement in Athene staan, is de
dapperste op de trappen gaan staan. Binnen wordt er gestemd over nieuwe
besparingsmaatregelen, op de trappen staat een ruime politiemacht klaar om relschoppers
op afstand te houden.
Heel bedreigend is het tafereel niet. De agenten kijken bijna allemaal in dezelfde richting,
naar de grote massa betogers. Die ene held op de trappen houden ze maar met een half oog
in de gaten. Tot daar mag hij komen.
Toch is er ook iets griezeligs aan de sfeer. Dat komt vooral doordat al het licht, zowel voor
het gebouw als op de trappen en zelfs op de raamkozijnen, van onder naar boven schijnt. Dat
is tegennatuurlijk, we zijn gewend dat licht van boven komt. Daarom noemen fotografen
licht dat van onder komt ‘spooklicht’.
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MEDIA
HERSCHIKKING LANDSCHAP ZOWAT AFGEROND

belga

Verlieslatend Roularta gelooft in
vrouwenbladen Sanoma
Uitgever Roularta koopt de vrouwenbladen van Sanoma en versterkt zich
in de print. Terzelfder tijd waarschuwt Roularta voor verlies en komt er
geen dividend.
PASCAL DENDOOVEN

Uitgever Roularta versterkt zich in de markt van magazines door de portefeuille
vrouwenbladen van Sanoma Media Belgium over te kopen. Het gaat om een portefeuille van
tien merken met de bladen Libelle, Femmes d’Aujourd’hui, Flair, Feeling & Gael en verder
titels als La Maison Victor, She Deals, Loving You, Zappy, Communiekrant en Kids Only.

Het gaat om een nieuwe stap in de transformatie van Roularta dat zich achtereenvolgens
terugtrok uit de Franse markt (L’Express, L’Expansion) en uit de audiovisuele sector
(Medialaan). Die laatste deal was gekoppeld aan de aankoop van 50 procent in de
economische pers (Mediafin). Daar komen nu dus de vrouwenbladen van Sanoma bij.
‘Met die aankoop versterken we onze positie bij de vrouwelijke doelgroepen’, zegt Xavier
Bouckaert, ceo van Roularta Media Groep. Bouckaert zegt dat Roularta de hand legt op
sterke multimediale merken die een trouwe doelgroep bedienen. Hij ziet ook belangrijke
synergieën met Roularta.
Zo koopt Roularta in essentie de redacties over. Het personeel dat actief was met
ondersteunende diensten of managementtaken, neemt Roularta niet over. Op die manier
haalt Roularta een winstgevende kern uit een verlieslatend geheel. ‘We krijgen 5,5 keer de
operationele brutowinst’, zegt Yves Berlize, ceo van Sanoma Media Belgium. Ruben Devos
(KBC Securities) schat dat Roularta 6 miljoen euro bedrijfswinst erbij krijgt.
Roularta zal de bladen ook drukken in de eigen drukkerijen en sloot met Sanoma ook nog
eens een drukcontract af voor enkele grote Nederlandse magazines.
Opvallend is ook dat de vrouwenbladen het afgelopen jaar maar een lichte daling aan
reclame-inkomsten incasseerden. ‘Goed afgelijnde doelgroeppublicaties houden beter stand.
Dat zien we ook bij Trends’, zegt Bouckaert.
Sector in mutatie
Toch zegt Roularta dat 2017 een jaar van verlies was. Hoofdschuldige zijn de zware
investeringen (meer dan 10 miljoen) die Roularta deed in digitale initiatieven zoals het ecommerceplatform Storesquare op een ogenblik dat de reclame-inkomsten terugvielen. ‘De
mediamarkt is volatiel. De reclamebudgetten verschuiven naar digitale kanalen en daar
nemen bedrijven als Facebook en Google een grote hap uit de markt’, zegt Bouckaert. Dat
gaat ten koste van print en tv-reclame.
‘Er wordt verwacht dat de digitale kanalen binnenkort de belangrijkste reclamedrager
worden en dat geld gaat vooral naar de grote techbedrijven.’ Bouckaert spreekt over een
mediasector die in ‘volle mutatie’ is. Het verklaart waarom mediabedrijven ondanks de
economische groei onder druk staan. De Persgroep reageerde daarop met één groot
reclameplatform te maken voor audiovisuele en printreclame.
Roularta zou afgelopen jaar een bedrijfsverlies geïncasseerd hebben en schrapt zijn
dividend. In de eerste jaarhelft viel de bedrijfswinst al met 12,8 miljoen terug tot 3,4 miljoen
en was er netto nog een winst van 1,3 miljoen.
Ook verlies in 2018?
Ruben Devos (KBC Securities) schat dat Roularta ook in 2018 verlies maakt (5 miljoen),
maar in 2019 winst (6 miljoen) boekt. Roularta boekt dit jaar wel een uitzonderlijke winst
van 145 miljoen op de verkoop van de Medialaan-aandelen (Onder meer VTM).
Voor Sanoma Media Belgium is het beeld dramatisch. Van de crossmediale plannen die
Aimé Vanhecke destijds afkondigde, blijft niets over. De Belgische organisatie houdt op te
bestaan. 96 mensen krijgen collectief ontslag. Het management onderhandelt de komende
maanden de ontslagprocedure om vervolgens zelf ontslag te krijgen. Wat overblijft van de
Belgische Sanoma-tak, woon en deco-bladen, wordt ingepast in het Nederlandse verhaal.
Daar komt ook nog de titel Ik ga Bouwen/Je vais Construire bij die Sanoma voor 1 miljoen
overkoopt van Roularta.

‘Een schok’, reageert Tijs Hoste van de vakbond LBC. Hij hoopt dat hij Sanoma kan
overtuigen toch nog een aantal jobs te redden. Van de Belgische tewerkstelling blijven
slechts 34 jobs over.
John de Mol
Sanoma stapte in België eerder uit de SBS tv-zenders Vier en Vijf en uit het productiehuis
Woestijnvis. Vervolgens verkocht het zijn tv-bladen en Vitaya aan De Persgroep. Nu doet het
de vrouwenbladen van de hand. ‘De herziening van onze mediaportfolio in Nederland en
België is daarmee afgerond’, zegt Susan Duinhoven, ceo van Sanoma.
De Finse uitgever verkocht in Nederland afgelopen jaar ook al zijn SBS-zenders aan Talpa
(John de Mol), maar houdt er nog vrouwen- en tv-bladen over. In de eerste 9 maanden van
het jaar haalden de Finnen een omzet van 1,2 miljard euro en een nettoverlies van 311
miljoen door de verliesverkoop van SBS. Zonder eenmalige elementen was er een nettowinst
van 61,3 miljoen.
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KINDERMISBRUIK
FAMILIE DEED ZICH OP SOCIAL MEDIA VOOR ALS MODELGEZIN

Ze hadden dan wel veel kinderen, de Turpins leken heel normale mensen. rr

Het huis waar altijd licht brandde
Voorlopig weet niemand waarom David en Louise Turpin hun dertien
kinderen opgesloten hielden en uithongerden.
KARIN DE RUYTER

De Turpins leken heel normale mensen – behalve dan het feit dat ze, toen ze in 2011
vanwege hun vele schulden een persoonlijk faillissement aanvroegen, twaalf kinderen
hadden. Intussen is er daar nog eentje bijgekomen.
Volgens de advocaat die destijds het faillissement voor hen afhandelde, waren ze fier op dat
dozijn kinderen. Ze praatten vaak vol lof over hen, vertelde Ivan Trahan aan de New York
Times. Ze vertelden hem ook dat ze vaak met hun gezin uitjes maakten naar Disneyland in
het zuiden van de staat. ‘Kortom: een erg aardig koppel’, aldus Trahan. Er doken gisteren in
de Amerikaanse media ook foto’s op van het hele gezin – vader, moeder en twaalf kinderen
– in Disneyland. De ouders vernieuwden de voorbije jaren bij herhaling hun
huwelijksbeloften aan elkaar. Verschillende keren waren de kinderen daarbij aanwezig, zo
tonen de foto’s, die de familie zelf op de social media zette en die het beeld verspreiden van
het perfecte modelgezin.
Ingenieur

Louise en David Turpin. afp
De publiek beschikbare faillissementspapieren geven wat inzicht in het verleden van de
familie. Zo blijkt dat ze het materieel niet slecht hadden, het waren geen armoezaaiers.
Vader David (57), die als ingenieur voor de defensiegroep Northrop Grumman werkte,
verdiende meer dan 11.000 dollar per maand – op het eerste gezicht genoeg om al die
monden te kunnen voeden. Op groepsverzekeringen van Northrop Grumman en Lockheed
Martin, een andere Amerikaanse mastodont in de defensiesector, had hij meer dan 80.000

dollar gespaard. De familie gaf op de papieren aan dat ze voor ongeveer 150.000 dollar
activa bezat, maar dat ze ook tussen 100.000 en 500.000 dollar schulden had.
Moeder Louise (49) was huisvrouw. Het gezin woonde destijds in Murrieta, in de staat
Californië.
School
Ook de beelden die gisteren verschenen van het huis waar ze sinds 2010 wonen, in Perris in
Californië, suggereerden dat de Turpins een gewoon middenklassegezin waren.
De buren hebben naar eigen zeggen van de ‘kinderrijkdom’ van de Turpins nooit veel
gemerkt. Nochtans woonde de familie in een gezinsvriendelijke buurt. De bewoners gaan er
vaak wandelen en er is een speelpleintje waar kinderen rondrennen, schrijft de New York
Times.
Als de Turpins er al opvielen, was het omdat ze zo goed als onzichtbaar waren. Een buurman
vertelde aan de Amerikaanse media dat hij David Turpin één keer gezien had, de kinderen
nooit. Volgens achterbuur Roberto Gomez liet de familie dag en nacht het licht branden in
huis, maar kwamen ze nooit buiten. Nog een andere buur had wel eens een paar tieners het
gras zien afrijden en kerstversiering zien ophangen.
David Turpin had van de staat Californië de toelating gekregen op hun thuisadres een
privéschooltje op te richten. Dat had hij ook gedaan: op de Sandcastle Day School waren dit
schooljaar zes leerlingen ingeschreven. David Turpin was er officieel directeur.
CNN praatte met Betty Turpin, de moeder van David. Volgens haar stelden haar zoon en
schoondochter zich altijd heel beschermend op tegenover de kinderen. Wanneer ze
uitgingen met de hele familie, liepen de kinderen in rij volgens leeftijd, met de ouders op kop
en achteraan. Ze waren meestal allemaal hetzelfde gekleed, ook om veiligheidsredenen, en
ze hadden hetzelfde kapsel.

afp
Meerderjarig
Wat de politie zondag vond, nadat een van de dochters ontsnapt was uit het ouderlijke huis
en het noodnummer 911 had gebeld, toonde een heel ander verhaal. Twaalf kinderen zaten
in het huis, sommigen van hen lagen in het donker en in de stank vastgebonden aan hun
bed. Tot hun stomme verbazing stelden de agenten vast dat zeven van de ‘kinderen’
meerderjarig waren – van 18 tot 29 jaar. Maar ze waren allemaal zo klein en uitgehongerd
dat ze kinderen leken. Het meisje dat alarm sloeg, zag eruit als een kind van tien, maar is in
werkelijkheid zeventien. Het jongste kindje is twee.
David en Louise Turpin zijn beschuldigd van foltering en kindermishandeling. De borgtocht
voor hun vrijlating bedraagt 9 miljoen dollar.
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GESCHIEDENIS
EINDELIJK WETEN WE WAT ‘COCOLIZTLI’ BETEKENT

Opgravers halen in Teposcolula-Yucandaa slachtoffers van cocoliztli boven. teposcolulayucundaa archaeological project

Indianen gingen ten onder aan
salmonella
Vijfhonderd jaar geleden werden de Mixteken in Mexico getroffen door
een vreselijke ziekte die 80 procent van de bevolking wegvaagde. Europese
import, zoveel was duidelijk. Pas nu weten we welke.
PIETER VAN DOOREN

Hoge koorts, hoofdpijn, bloedingen uit ogen, neus en mond, een zwarte, uitgedroogde tong,
groene urine. En drie dagen later de dood. De Mixteken, een ondervolk van de Azteken,
wisten in 1545 niet wat hen overkwam. Ze noemden het cocoliztli, ‘de plaag’. De Spanjaarden
spraken van pujamiento de sangre,bloedstuwing. Het was niet de eerste ziekte die op grote
schaal huishield nadat de Europeanen Amerika binnengetrokken waren, maar wel een van
de ergste. Er zijn verschillende oorzaken voor geopperd: pokken, mazelen, malaria, bof,
griep. Maar niemand wist het zeker.
Tot nu. Het was buiktyfus, zeg maar salmonella, zo valt te lezen in het vakblad Nature
Ecology and Evolution.
Erger dan de pest
Cocoliztli was nog een graadje erger dan de Zwarte Dood die in de veertiende eeuw door
Europa raasde. Die doodde ‘slechts’ 25 miljoen mensen, een derde tot de helft van de
bevolking. Cocoliztli doodde 15 miljoen mensen, maar dat was wel 80 procent van de
bevolking. Twintig jaar eerder hadden de pokken al 5 tot 8 miljoen slachtoffers gemaakt, en
in 1576 halveerde een nieuwe uitbraak van cocoliztli de resterende bevolking nog eens.
Nu haalden onderzoekers van het Max Planck Instituut voor Menselijke Geschiedenis DNA
uit de tanden van 29 skeletten die onlangs gevonden werden onder de ‘gran plaza’ van het
dorpje Teposcolula-Yucundaa in Oaxaca, Mexico. Het DNA kwam van ‘paratyphi C’, een
stam van de bacterie Salmonella enterica.

Onder de ‘gran plaza’ werd een massagraf aangetroffen. Teposcolula-Yucundaa
Archaeological Project
Het was de eerste keer dat een massagraf aan cocoliztli gekoppeld kon worden. In tien
tanden vonden ze flarden van salmonella-DNA. De onderzoekers ontwikkelden een
geavanceerde techniek, waarmee ze uiteindelijk het volledige genoom van de bacterie
konden reconstrueren, en zo aantonen om welke stam het ging.
Met de moderne DNA-archeologie wordt het mogelijk een hele reeks historische problemen
op te lossen, maken de onderzoekers zich sterk. Gelijk hebben ze. Elders in dit nummer leest
u hoe met dezelfde technieken is aangetoond dat we het niet op de ratten moeten steken dat
Europa in de veertiende eeuw door de pest werd gedecimeerd.
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FAKE NEWS
HET WAS DAN TOCH NIET DE SCHULD VAN DE RATTEN

Nee, de ‘usual suspect’ heeft het niet gedaan. kilessan

De Zwarte Dood is door mensen
doorgegeven
De pestepidemie die in de veertiende eeuw Europa decimeerde, werd niet
verspreid door ratten en hun vlooien, maar door mensen en hun vlooien.
PIETER VAN DOOREN

Europa heeft verschillende uitbraken van de pest gekend en daar zullen rattenvlooien wel
hun aandeel in hebben gehad, maar de beruchtste van die epidemieën, de ‘Zwarte Dood’ die
tussen 1347 en 1351 ruim een derde van de Europese bevolking wegvaagde, is vooral
overgebracht door mensenluizen en mensenvlooien. Dat beweren alvast onderzoekers van
de universiteiten van Oslo en Ferrara in het gereputeerde wetenschapsblad Proceedings of
the National Academy of Sciences (PNAS voor de vrienden).
Een ziekte verspreidt zich anders wanneer ze zich via ratten verplaatst dan wanneer mensen
ze rechtstreeks aan elkaar doorgeven via speekseldruppeltjes, of wanneer ze van mens op
mens overspringt via vlooien en luizen. Overbrenging via hoesten gaat bijvoorbeeld snel,
maar de uitbraak duurt niet lang, omdat de slachtoffers van ‘longpest’ sneller sterven dan

die van ‘builenpest’, de pestvorm die veroorzaakt wordt door bijtende insecten. Maar de zaak
wordt weer gecompliceerd omdat builenpest in zo’n twintig procent van de gevallen
‘doorgroeit’ tot longpest.
Twijfels
Het is dus kwestie van voldoende gegevens te hebben over wanneer en waar de ziekte
opdook, en hoeveel mensen ze besmette. Dat soort gegevens is steeds ruimer voorradig. Zo
werd in 2014 in Londen nog een middeleeuws massagraf ontdekt. Toen waren er al twijfels
of ratten de ziekte zo massaal en snel hadden kunnen overbrengen om het tempo te
verklaren waarmee de Zwarte Dood door Londen geraasd moet zijn.
Andere onderzoekers hadden ook al twijfels geuit. De ratten-transmissie mag dan wel
kloppen voor de epidemie uit de negentiende eeuw, maar daarom mag je die niet zomaar
overbrengen naar de veertiende eeuw, zegden ze. Bijvoorbeeld omdat archeologen in die
periode niet meer ratten vinden dan in andere perioden. Of omdat de ziekte opvallend vaak
binnen huishoudens werd doorgegeven, veel meer dan aan de buren. Of omdat de epidemie
evengoed Noord-Europa overspoelde, waar het klimaat helemaal niet gunstig is voor de
zwarte rat.
Rekenmodel
Katharine Dean en haar collega’s stopten nu de gegevens van negen goed gedocumenteerde
Europese steden in de computer en vergeleken die met drie wiskundige modellen, die
uitrekenden wat er hoorde te gebeuren wanneer de pestbacterie Yersinia pestis overgebracht
zou worden door beten van rattenvlooien, door hoestende mensen, of door tussen mensen
overspringende vlooien en luizen. In zeven van de negen gevallen kwam de route via
mensenparasieten het best overeen met de feiten.

Gezocht: de mensenvlo. CDC
Ook vandaag komt de pest nog geregeld voor, bijvoorbeeld in Madagaskar en het zuidwesten
van de VS. Dat is gelukkig geen ramp meer: de bacterie is perfect met antibiotica te
bestrijden. Het blijkt telkens te gaan om een besmetting via knaagdieren of via
hoestdruppeltjes. Maar in de veertiende eeuw moet dat niet zo zijn geweest, betogen de
vorsers. De ziekte verspreidde zich te anders.

In 1720 hield de pest huis in Marseille. De verantwoordelijke bacterie was een rechtstreekse
afstammeling van die uit de veertiende eeuw, weten we nu. rr
De onderzoekers wijzen zelf op een zwak punt in hun theorie: geen enkele wetenschapper
heeft ooit een geval gezien waarbij een mens besmet raakte via de parasieten van een andere
mens. Maar dat kan ook komen omdat je nog nauwelijks mensen vindt met vlooien of
lichaamsluizen. Dat was in de veertiende eeuw wel even anders. Er zijn wel al besmette
vlooien en luizen gevonden op een moderne pestlijder en in het lab hebben die wel al
konijnen besmet.
Justinianus
In 2011 slaagden de biologen er voor het eerst in om het DNA van de pestbacterie uit de
veertiende eeuw te reconstrueren. Dat haalde alvast de theorie onderuit dat die pest
helemaal geen pest was geweest. Dankzij die DNA-technieken weten we intussen ook dat de
mysterieuze ‘plaag van keizer Justinianus’, die in de zesde eeuw 15 procent van het OostRomeinse rijk uitmoordde, eveneens van Yersinia pestis kwam. Er zijn in Midden- en OostEuropa zelfs al 4.800 jaar oude tanden gevonden met pest-DNA erin.
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FOTOVERHAAL
ER VALT OVERAL WAT TE BELEVEN

Iyar Semel, 38, musiceert op het dak van zijn flat, waar hij en zijn huisgenoten kruiden en
groenten kweken. Er is ook een douche. Iyar wil zijn ecologische levensstijl overal
doortrekken. reuters

De daken van Tel Aviv
Er valt best wel wat te beleven in Tel Aviv, weten meer en meer
citytrippers. Niet alleen op de begane grond, maar blijkbaar ook op de
daken van de Israëlische stad.

Dit is wat men noemt een dakterras. En dat gebruik je dan om te genieten van de zon, vindt
Aviah Morag (25). Ook hij kan er douchen. reuters

Naast zijn sofa heeft amateurschilder Kobi Malul (31) zijn schildersezel neergepoot. Hij
tekent er wat hij vanop zijn terras ziet. reuters

Doron Turgeman (35) en Michael Alimelech (26) zijn fitnessinstructeurs in het
sportcentrum dat zich onder hun voeten bevindt. Zelf houden ze tussen de lessen door de
conditie op peil op het dak. reuters

Een yogales bij kunstlicht, het heeft een natuurlijke aantrekkingskracht. reuters

Een sergeant van het Israëlische leger monstert zijn rekruten op het dak van het ministerie
van Landsverdediging. reuters

Tot voor kort was Ana Ashury in haar stad vooral bekend voor haar videokunst. Nu heeft ze
zich gestort op het ontwerpen van collages in openlucht. reuters
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PROBLEEM
HORECA MAAKT ZICH OP VOOR TOURNÉE MINERALE

Gert De Bie en Roel Dom van Staminee De Living in Heist-op-den-Berg presenteren al lang
alcoholvrije cocktails. dirk vertommen

Alcoholvrij is zoveel meer dan water
Vorig jaar kenden cafés en restaurants een omzetdaling van 10 tot 15
procent door Tournée Minérale. Horeca Vlaanderen noemde de actie ‘een
aanval op de horeca’. Nu zien ze het als een ‘opportuniteit’. Onder de leden
wordt een brochure met alcoholvrije drankjes verdeeld.
CHRIS SNICK

120.000 mensen registreerden zich vorig jaar om een maand lang geen alcohol te drinken.
Daarbovenop waren er ook nog tijdelijke geheelonthouders die zich niet aanmeldden op de
site. Veel volk en dat voelde de horeca. ‘De helft van de cafés zag die maand hun omzet
beduidend dalen’, zegt Kurt Neyrynck, afgevaardigd bestuurder van Horeca Vlaanderen. ‘Bij
de restaurants was dat zelfs 60 procent.’ Dus werd er gezucht en gevloekt.
Vandaag zijn er al 48.000 mensen ingeschreven voor Tournée Minérale, een pak meer nog
dan vorig jaar tijdens dezelfde periode. Horeca Vlaanderen wil haar leden behoeden voor
nieuw omzetverlies en hen meteen ook duidelijk maken dat alcoholvrije drank dringend een
plaats moet krijgen op menukaarten.

‘De groep klanten die bewust minder alcohol drinkt, groeit en wordt een belangrijke
doelgroep voor horecaondernemers’, zegt Neyrynck. ‘Alleen is de helft van de zaken daar nog
niet klaar voor en staat er geen kwaliteitsvol alcoholvrij alternatief op de kaart. Waterkrijg je
nog te vaak als antwoord wanneer je geen wijn of bier wil. Terwijl je met een beetje
creativiteit voor zoveel lekkers kan zorgen. Daarvan willen we onze leden overtuigen met een
brochure vol recepten en tips over welke alcoholvrije drankjes bij welke gerechten passen.’
Mentaliteitswijziging
Bij het Vlaamse Expertisecentrum voor alcohol en andere drugs (VAD), een van de
organisatoren van Tournée Minérale, zijn ze blij. ‘Vorig jaar was de horeca niet zo gelukkig’,
zegt directeur Marijs Geirnaert. ‘Er werd gezegd dat de actie gericht was tegen cafés en
restaurants, terwijl dat helemaal niet het geval was. Wie lekkere alternatieven aanbiedt, kan
zelfs meer omzet draaien tijdens Tournée Minérale. Er moet gewoon een
mentaliteitswijziging komen. Op café of restaurant gaan is niet gelijk aan alcohol drinken.
Bij de drinkers zelfs merk je die trendwijziging al, het is nu aan de horeca om te volgen zodat
de klanten niet verplicht worden een avond lang cola te drinken. Daarom is het een goede
zaak dat Horeca Vlaanderen mee op de kar springt.’
Wat vindt u van deze twee heerlijke alcoholvrije alternatieven?
CYLANTRITO
Benodigdheden
- 12 tot 15 blaadjes verse koriander
- 1 tl rietsuiker
- 1,5 cl rietsuikersiroop
- 4 cl citroensap
- ginger beer
Bereiding
- Kneus de korianderblaadjes in de rietsuiker.
- Giet hierover de rietsuikersiroop en het citroensap. Roer even met de barlepel en vul op
met crushed ijs
- Vul aan met ginger beer (ongeveer 4 cl)
- Garneer met korianderblaadjes, citroenzeste en gember
RASPBERRY DELIGHT
Benodigdheden
- 6 frambozen
- 2 cl rietsuikersiroop
- 1 cl violetsiroop
- 4 cl versgeperst limoensap
- Citroenlimonade
Bereiding
- Kneus de frambozen in een mooi limonadeglas
- Giet hierover het limoensap, de rietsuiker-siroop en violetsiroop en roer met de barlepel
- Vul op met crushed ijs en top af met citroenlimonade
- Als versiering gebruikt u het best een verse framboos, takje munt en viooltje
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SCHANDAALTJE
NEDERLAND KRIJGT WELLICHT NIEUWE PRINS

Prins Carlos, de neef van koning Willem-Alexander, heeft met zijn vrouw Annemarie drie
kinderen: twee dochters en een zoontje van 1 jaar (niet op de foto). isopix

‘Prinsen, heb altijd condooms bij’
Hij heet Hugo en is al (bijna) 21. De jongen is de buitenechtelijke zoon van
prins Carlos, neef van koning Willem-Alexander. Via de rechter eist hij de
familienaam en de adellijke titels van zijn vader op.
WIM DEHANDSCHUTTER

Heeft Nederland zijn eigen Delphine Boël? Het is verleidelijk de vergelijking te maken. Hugo
Klynstra is ook een buitenechtelijk kind, dat bijna 21 jaar geleden werd geboren uit een
relatie van prins Carlos (47) met zijn elf jaar oudere jeugdvriendin Brigitte Klynstra. De
jongen is, net als Delphine, naar de rechter gestapt.
Maar er is een belangrijk verschil: in België betwist koning Albert II dat hij de biologische
vader van Delphine is, in Nederland staat het vast dat Carlos de papa van Hugo is. Hij heeft
het vaderschap nooit ontkend. Waar de rechtszaak dan wel over gaat? Hugo eist de
familienaam en de daarbij horende adellijke titels van zijn vader op, terwijl Delphine Boël
niet uit is op de titel van prinses.
Bourbon-Parma
Prins Carlos is de zoon van prinses Irene, zus van oud-koningin Beatrix. Hij is dus een neef
van koning Willem-Alexander. Als lid van de Nederlandse koninklijke familie geniet hij in
adellijke kringen hoog aanzien. Maar het is vooral de stamboom langs vaderskant die het
meest indruk maakt.
Carlos is een telg van het Italiaanse huis Bourbon-Parma, waarvan de geschiedenis teruggaat
tot de zesde, zevende eeuw. ‘Hij stamt af van de koningen van Frankrijk en Spanje en de
keizers van Oostenrijk, en is familie van zowat alle Europese vorsten. Dat is meer dan de
Oranjes’, zegt koningshuisdeskundige Reinildis van Ditzhuyzen op NOS. ‘In Europa kicken
veel mensen op titels: Dat is een echte prins, die wil ik ontmoeten en uitnodigen op mijn
feestje.’

Hugo Klynstra in 2012. andre evers
Dat verklaart volgens haar waarom Hugo zijn familienaam wil veranderen van Klynstra naar
Bourbon-Parma. Een verzoek daartoe diende hij drie jaar geleden al in, toen hij achttien was
geworden. Hij wil door het leven gaan als – hou uw adem in – Zijne Koninklijke Hoogheid
Prins Carlos Hugo Roderik Sybren de Bourbon de Parme. Maar daar is Carlos senior op
tegen. De Raad van State, het hoogste rechtscollege in Nederland, behandelde gisteren zijn
bezwaar.

Gesteld dat de rechter Hugo gelijk zou geven, en daar heeft het alle schijn van, dan zou dat
vervelende consequenties hebben voor zijn biologische vader. Carlos staat sinds het
overlijden van zijn vader in de zomer van 2010 aan het hoofd van het huis Bourbon-Parma
en noemt zich hertog van Parma. Hij is getrouwd met journaliste Annemarie van Weezel en
heeft drie kinderen. Carlos Enrique Leonard (1 jaar), de jongste van de drie maar de enige
jongen, is zijn ‘troonopvolger’.
‘In dat soort families zit het heel diep dat je die titel moet beschermen’, schetst Van
Ditzhuyzen. ‘En dat is bedreigd door zijn eigen onnadenkendheid. Nu kan Hugo opstaan en
eisen: Ik ben de oudste, ik heb recht op die titel. Daarom zeg ik altijd: Prinsen, heb altijd
condooms bij je. Dan kun je dit soort dingen voorkomen.’
Rustige kindertijd
Hugo Klynstra was destijds het eerste achterkleinkind van oud-koningin Juliana en prins
Bernhard. Prins Carlos en Brigitte Klynstra woonden niet samen en waren ook niet
getrouwd. Kort na de geboorte liet Carlos in een verklaring weten dat het ‘een eigen,
zelfstandige beslissing van Brigitte was om moeder te worden’.
In Hugo’s geboorteakte staat Carlos niet vermeld. Maar zijn vaderschap is later wel bij de
rechtbank vastgelegd. Hugo werd alleen grootgebracht door zijn moeder. Hij kende een
normale, rustige kindertijd en jeugd. Op school wist iedereen dat hij de zoon van een prins
was, maar hij werd er niet op aangesproken. Media respecteerden zijn privacy – er zijn
nauwelijks foto’s van de jongen gemaakt. Wat de twintiger vandaag doet, is niet bekend.
De Raad van State doet naar verwachting over een week of zes uitspraak. Wat de uitkomst
ook is, Hugo zal nooit aanspraak kunnen maken op de Nederlandse troon, omdat zijn
grootmoeder Irene zonder toestemming van het parlement was getrouwd.
Ook zij bezorgden Willem-Alexander al het schaamrood op de wangen
■ Prins Bernhard junior (48), zoon van Beatrix’ zus Margriet
Hij kwam twee maanden geleden in opspraak, omdat hij via allerlei bedrijfjes 590 panden bezit in Nederland, waarvan 349 in Amsterdam. Hij zou de regels op de immobiliënmarkt
overtreden, onder meer door onterechte kosten in rekening te brengen bij huurders.
■ Prinses Cristina (70), zus van Beatrix
In 2009 werd bekend dat de tante van koning Willem-Alexander gebruikmaakte van
brievenbusfirma’s op het Kanaaleiland Guernsey. Ze ontdook zo belastingen via een stichting
die was gevestigd in paleis Noordeinde, de werkplek van de koning(in).
■ Prinses Margarita (45), dochter van Beatrix’ zus Irene
Zij en haar toenmalige man Edwin de Roy van Zuydewijn beschuldigden het Nederlandse
koningshuis er in 2004 van hen af te luisteren. De Roy beweerde dat prins Bernhard – Beatrix’
vader – fout was geweest tijdens de oorlog en zei dat ‘tante Trix’ aan de drank zat en rookte als
een Turk.
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NIET TE COMBINEREN
LUC WOUTERS FLUIT NIET MEER IN EERSTE KLASSE

Luc Wouters geeft geel aan doelman Sammy Bossut van Zulte-Waregem. photo news

Burgemeester kan geen scheidsrechter
meer zijn
Luc Wouters stopt als scheidsrechter. De 48-jarige Lummenaar was veruit
de oudste ref in eerste klasse en kan de arbitrage niet langer combineren
met zijn job als burgemeester.
MARC CORNELISSEN

Vroeger was er voor scheidsrechters een leeftijdslimiet van 45 jaar. Die is Luc Wouters al een
tijdje voorbij. Op zijn 48ste is hij zelfs tien jaar ouder dan zijn oudste collega, Christof
Dierick. Hij had al gezegd dat dit zijn laatste seizoen zou worden, maar toch komt het
vervroegde afscheid als een verrassing.
Wouters: ‘Het is geen impulsieve beslissing. Dat ze in de loop van het seizoen valt, tijdens de
winterstop, zal misschien verrassen. Maar de periode rond Kerstmis en Nieuwjaar is een tijd
van reflectie en gesprekken. Dat heeft tot deze beslissing geleid.’

Schuiven met agenda’s

raymond lemmens
Wouters legt uit dat het fluitje steeds moeilijker te combineren is met zijn job als
burgemeester van Lummen. ‘De Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft ervoor gekozen de
arbitrage verder te professionaliseren. Terecht natuurlijk, maar het maakte de combinatie

voor mij moeilijker. Vroeger vonden de trainingen plaats op dinsdagavond in Tongerlo. Nu
is dat dinsdagnamiddag in Tubize geworden, en net op dat moment komen wij in Lummen
samen met de burgemeester en schepenen. Dat is onze voornaamste vergadering van de
week. Het schuiven met de agenda’s van mezelf en de schepenen werd steeds ingewikkelder.
Bovendien zitten tussen twee matchen als arbiter tegenwoordig soms maar drie vrije dagen.
Het werd stilaan onmogelijk. En scheidsrechteren moet je aan honderd procent doen. Als ik
toch moet kiezen, dan kies ik voor het burgemeesterschap. Met de
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober in aantocht eist dat nog meer van mijn tijd op.’
Barcelona-Real Madrid
Wouters beklemtoont dat hij afscheid neemt met een positief gevoel. ‘Ik ben in 1986
begonnen en kijk terug op 32 mooie jaren, waarvan de laatste vijftien jaar in eerste
nationale. Ik heb veel toppers gefloten in de competitie, één bekerfinale en enkele
topwedstrijden in Saudi-Arabië en Egypte. Met Serge Gumienny en Frank De Bleeckere heb
ik mooie Europese wedstrijden meegemaakt, zoals Barcelona-Real Madrid en Bayern
München-Manchester United. Te veel hoogtepunten om er ééntje uit te kiezen, en dat geldt
ook voor de dieptepunten. Een scheidsrechter moet beslissen in een fractie van een seconde.
Camera’s belichten de fase langs alle kanten en geven je soms ongelijk. Soms zijn foute
beslissingen bepalend voor het resultaat en dan blijft dat even hangen. Maar dat hoort erbij
en mij blijven vooral de positieve herinneringen bij.’
De KBVB dankt Wouters voor zijn inzet en laat verstaan dat hij een plaatsje krijgt binnen de
scheidsrechterswereld. ‘Het is te vroeg om daar iets concreets over te zeggen. Maar het
voetbal is 32 jaar een deel van mijn leven geweest en ik hou van het spelletje. De komende
weken zullen we zien wat er uit de bus komt, maar het mag geen belemmering vormen voor
mijn job van burgemeester.’
11. Toon

DE MENING
TRACY BIBO TANSIA IS ONDERVOORZITTER VAN DE VROUWENRAAD EN
PARLEMENTAIR MEDEWERKER (CD&V)

De prinses, de miss en de kikker

bob van mol
Sprookjes: Meghan Markle en Angeline Flor Pua kennen er alles van. De verloofde van prins
Harry en de nieuwe miss België realiseren elk op hun manier hun droom. De twee vrouwen

vergelijken, is vergezocht. Maar ze hebben iets gemeen: ze krijgen allebei te maken met
racisme.
De Amerikaanse Meghan Markle is actrice en VN-ambassadeur voor gendergelijkheid. De
Britse media en de sociale media gaven racistische opmerkingen over haar roots. Een
gescheiden vrouw met gemengde roots kan toch geen Britse ‘zwarte prinses’ worden? De exvriendin van de Britse Ukip-leider Henry Bolton deed er onlangs nog een schepje
bovenop (DS Online 14 januari).
Meghan Markle is wat ik ‘aanvaardbaar zwart’ volgens westerse normen noem, want ze is
gemengd en heeft geen kroeshaar, dikke neus of volle lippen. Markle noemt zichzelf een
etnische kameleon. Heel wat mensen zien niet dat ze zwart is. Maar toch zijn haar
huidskleur en haar afkomst problematisch voor velen.
Er is niet één type zwarte vrouw. Markle wordt een zwarte prinses, omdat er verschillende
tinten zwart bestaan. Die diversiteit is schoonheid. De discriminatie die we als zwarte
vrouwen soms ervaren, maakt ons sterk. We zijn allemaal zwarte prinsessen en
we dragen onze kroon met trots.
‘Wat is er daar nog Belgisch aan?’ Dit is een van de racistische opmerkingen die de nieuwe
miss België kreeg op de sociale media. Angeline Flor Pua moest duidelijk maken dat ze
Belgisch is. Wat als ze niet in België was geboren, maar als kind of tiener naar België was
verhuisd? Zou ze dan minder Belg zijn? Wanneer ben je Belg? Is een identiteitskaart niet
voldoende? Moet je er als een Belg uitzien om Belg te zijn? Hoe ziet ‘de Belg’ er anno 2018
uit? Het zijn moeilijke vragen.
Veel mensen vinden het problematisch als iemand er anders uitziet of van ergens anders
afkomstig is. Ze tolereren mensen met een andere afkomst, tot die hun land moeten
vertegenwoordigen. Flor Pua draagt haar kroon met fierheid. Ze is mijn miss België en
vertegenwoordigt mijn land, waar de schoonheid in de diversiteit ligt. Ik kon niet trotser
zijn.
In het sprookje De prinses en de kikker kust een jonge vrouw een kikker (met wederzijdse
toestemming weliswaar). Die wordt vervolgens een prins. Ik zie de prins als het doel, de
droom die zoveel jonge vrouwen met migratieachtergrond hebben. De kikker stelt alle
uitdagingen voor die ze op hun pad zullen vinden. Racistische opmerkingen kunnen een
drempel vormen. Daardoor gaan ze zich afvragen of ze werkelijk deel uitmaken van de
maatschappij. Maar hoe lelijk die kikker ook kan zijn, ze moeten ervoor blijven gaan.
Markle en Flor Pua zullen in de toekomst nog veel kikkers moeten kussen om hun dromen
waar te maken. Maar telkens opnieuw zal er daarna een prins voor hen staan.
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?
SERIEUS?
VERHALEN DIE BIZAR GENOEG ECHT WAAR ZIJN

Dodelijk vis in rekken Japanse warenhuizen

ap
De Japanse stad Gamagori slaat alarm omdat in enkele warenhuizen dodelijke kogelvissen
in de rekken lagen. De kogelvis – fugu – is een delicatesse in Japan, maar zijn vel en
ingewanden bevatten een stof die meer dan duizend keer dodelijker is dan cyanide. Het is
een kwestie van leven en dood dat de vis op de goede manier klaargemaakt wordt. Koks die
hem op het menu willen zetten, hebben daar een speciale vergunning voor nodig.
Maar nu zijn er vijf porties in de handel terechtgekomen waar de lever niet verwijderd was.
Daarom liet Gamagori haar rampenplan in werking treden, zodat iedereen via luidsprekers
kon verwittigd worden geen fugu te eten. Intussen al drie van de gevaarlijke porties
teruggevonden.

Kamperen voor een sportschoen

afp
Dat ze er gingen komen, was bekend. Dat ze zo’n hype zouden ontketenen, had niemand
verwacht. ‘Ze’ zijn de sneakers van Adidas, waar een jaarabonnement op het Berlijnse
openbaar vervoer in de tong van de schoen is ingewerkt. 180 euro kosten ze.
Sinds vanochtend om 11 uur worden de sneakers te koop aangeboden, maar de
eerste kandidaten stonden al zondagavond te wachten. Onder hen: twee Polen, die in hun
land dus niks kunnen uitrichten met het gadget. Tenzij het om verzamelaars gaat, of dat ze
denken aan doorverkopen. Want een jaarabonnement op het openbaar vervoer kost in
Berlijn op zijn minst 700 euro. Stel: u verkoopt voor 450 euro, dan heeft u een dikke 250
euro winst en de koper/gebruiker ook. Als die de sneakers draagt, tenminste, want dat is de
voorwaarde. Ze in een doos bij zich hebben, volstaat niet. Ze moeten aan de voeten zitten.

Voedsel uitdelen mag niet in San Diego
In de Amerikaanse staat Californië zijn negen mensen aangeklaagd omdat ze in een
stadspark in San Diego voedsel uitdeelden aan daklozen. Dat zou immers een inbreuk
geweest zijn op het reglement dat het delen van voedsel in de openbare ruimte regelt. Die
regels waren er gekomen om een uitbraak van hepatitis A in te dijken.
De negen activisten – onder wie ook een 14-jarige – deelden voedsel, kleding en sanitaire
producten uit om daklozen te helpen. Met hun actie wilden ze ook aanklagen dat de
maatregelen van de stad onrechtvaardig en zelfs ongrondwettelijk zijn. ‘Daklozen van
voedsel voorzien is geen misdaad’, vinden ze.

224.000 euro voor een dode hond

if
Een vrouw uit Holsbeek eist 224.000 euro van een jager die haar hond zou hebben
neergeschoten, meldt Het Laatste Nieuws.
Mak, een rhodesian ridgeback, werd gedood in het Meerdaalwoud. De vrouw liet een
autopsie uitvoeren om de dader te kunnen vinden. De resultaten zetten de speurders op weg
naar een jager uit Bierbeek. Zijn advocaten gaan voor de vrijspraak. Ze trekken het
telefonieonderzoek in twijfel. Uit de resultaten van het ballistisch onderzoek leidden ze af
dat er geen zekerheid bestaat dat hun cliënt de fatale schoten loste. De advocaten hekelden
ook het feit dat het dier gecremeerd werd, zodat er geen tegenexpertise meer mogelijk was.
Mak won enkele weken voor hij werd neergeschoten enkele prestigieuze prijzen op een
hondenshow in het Verenigd Koninkrijk. Het stond volgens de eigenares dan ook vast dat hij
voor beloftevolle nakomelingen zou zorgen, wat de schadevergoeding volgens haar
rechtvaardigt.
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Pleidooi voor terughoudendheid
Veertig Mechelse agenten kwamen gisteren hun steun betuigen aan de geschorste
hoofdinspecteur Bert V.L. Die stond voor de rechter wegens een racistische foto van excommissaris Jinnih Beels. Onderschrift: ‘Waarom zou ik je een hand moeten geven? Jou
kleur staat me niet aan.’
De Mechelse burgemeester Bart Somers is zeer verveeld met de zaak: ‘Nu lijkt het alsof het
Mechelse politiekorps wemelt van de racisten.’
‘Ik had nochtans vooraf voor terughoudendheid gepleit’, verdedigt korpschef Yves Bogaert
zich.
‘Terughoudendheid?’

‘Welja. Op een vergadering had ik te verstaan gegeven dat de agenten best van dat proces
konden wegblijven, en zeker niet in uniform mochten opdagen.’
‘En toch vormden ze een erehaag voor die racist,’ foetert Somers.
‘Helaas. Ik zou evenwel ook nu voor een zekere terughoudendheid pleiten, burgemeester.
Mijn manschappen worden nu ook al analfabeten genoemd, vanwege die taalfout in die uit
de hand gelopen grap.’
‘Grap? Hoor je me lachen, Bogaert?’
‘Hoogstens met een zekere terughoudendheid, burgemeester. Anderzijds, en met alle
respect, veertig aanwezigen wil ook zeggen dat 300 van mijn agenten hebben verkozen om
zich niét openlijk tot het idiotendom te bekennen.’
‘O la la. Nu jubelt mijn hart’, klinkt het enigszins sarcastisch. ‘We vechten in Mechelen al
jaren tegen alles wat neigt naar racisme, discriminatie of pestgedrag. En nu dit. Hoe denk je
dat de burger vanaf nu zal aankijken tegen de Mechelse politie?’
‘Met een zekere terughoudendheid?,’ probeert de korpschef.
‘Blokje omlopen, dekking zoeken? En hoe gaan we daar nu op reageren?’
‘Ik stel voor: met een zekere…’
‘Ik wil dat woord niet meer horen, Yves. Iets anders, wat vind je van de nieuwe Miss België?’
‘Lekker. Enfin, volgens 300 van mijn agenten toch.’
‘En die andere 40?’
‘Haar kleur staat hen niet aan.’
14. Toon

EN NU IETS TOTAAL ANDERS

15. Toon
O

ACTUA

16.
O

FILM

17.

18.

<p>Actua</p>

19.
20. Telefacts neemt ons mee naar het Zwitserse Sankt-Moritz, het skioord bij uitstek voor royals
en de Europese jetset. telefacts winter
21. Canvas, 20.00 uur
22. Terzake
23. Nieuws- en duidingsmagazine met vandaag een reportage over de Antwerpse SP.A-politicus
Tom Meeuws die in zwaar weer terechtgekomen is. Bart Brinckman (De Standaard) geeft in
de studio meer uitleg over de affaire.
Verder ook nog aandacht voor Russische kunst van twijfelachtige herkomst en de
veranderingen die op til lijken in Saudi-Arabië.
24. Canvas, 20.30 uur
25. De afspraak
26. Actuamagazine over het nieuws en de actualiteit van de dag. SP.A-voorzitter John Crombez
vertelt hoe zijn partij de schuldenindustrie wil aanpakken.
27. Vtm, 21.45 uur
28. Telefacts winter
29. Actualiteitenmagazine dat ons vandaag naar Sankt-Moritz in Zwitserland brengt, het
skioord bij uitstek voor royals en de Europese jetset. Op de skipiste serveren ze als lunch
zelfs een typische raclette afgewerkt met de fijnste Iraanse kaviaar.
30. Eén, 21.50 uur
31. Van Gils & gasten

32. Roos Van Acker, Pascal Platel en Nele Van den Broeck staan samen op de planken
met een stuk over de pijn van de liefde. Guido Belcanto heeft het ook over de liefde in zijn
nieuw album.
Brandweercommandant Bert Brugghemans komt vertellen hoe na de explosie in
Antwerpen de hulpverlening op gang kwam. Patrick Van Hoof werkt bij de civiele
bescherming en neemt zijn speurhond mee die afgelopen nacht mee naar slachtoffers zocht.
Ariane Malfait is nu een jonge vrouw, maar werd geboren als jongen. Zij is een van de
personages in de één-reeks M/V/X.
33. Canvas, 22.05 uur
34. De ideale wereld
35. Actualiteitenmagazine met Otto-Jan Ham en zijn sidekick Faisal Chatar ontvangen
vandaag Siska Schoeters.
36. Toon
O

WEER

37.

38.

<p>WEER</p>

39. Vanavond en vannacht
40. Vannacht blijft het wisselvallig met buien met regen, korrelhagel of smeltende sneeuw in
Vlaanderen. In de Ardennen kan er een sneeuwdek van 10 cm of meer vallen, maar ook
elders is een sneeuwbui niet uitgesloten. Een plaatselijk onweer en hevige rukwinden blijven

tot de mogelijkheden behoren tijdens felle buien. De minima liggen tussen 0 en -2 graden in
de Ardennen en tussen 0 en +4 graden elders. De wind is matig tot vrij krachtig in het
binnenland en krachtig aan de kust, uit westzuidwest tot west.
41. Morgen
42. We blijven in de onstabiele polaire zeelucht. Het wordt wisselend bewolkt met in de eerste
helft van de dag soms intense buien. In de Ardennen zijn dit sneeuwbuien, elders zijn dit
buien van (smeltende) sneeuw of regen. Tijdelijk kan ook in Laag- en Midden-België een
sneeuwlaagje gevormd worden. In de namiddag neemt de kans op buien af. De maxima
liggen tussen 0 en 7 graden bij een matige tot vrij krachtige tot aan zee eerst krachtige
westenwind.
43. Volgende dagen
44. Donderdag trekt een stormdepressie over de Noordzee en krijgen we bijgevolg onstuimig
weer. In de ochtend trekt de regenzone verbonden aan deze depressie snel van west naar
oost over het land. De eerste neerslag kan nog een winters karakter hebben in de Ardennen,
elders regent het. ’s Namiddags wordt het geleidelijk aan droog en verschijnen er vanuit het
westen soms brede opklaringen. Er wordt tijdelijk zachtere lucht aangevoerd waardoor we
maxima halen tussen 6 en 10 graden. De wind is eerst zeer krachtig tot mogelijk stormachtig
aan de kust en krachtig elders en komt uit het zuidwesten. Rukwinden tot 90 km/u of meer
zijn mogelijk. In de avond neemt de wind wat af tot matig tot vrij krachtig en draait naar het
westen.
45. Vrijdag blijft het vrij winderig en licht onstabiel. Het is meestal wisselend bewolkt en soms
vallen er sneeuwbuien in de Ardennen en winterse buien elders. Het wordt opnieuw iets
minder zacht met maxima tussen 1 en 5 graden.
46. Tijdens het weekend gaat de wind wat meer liggen. Zaterdag krijgen we mogelijk nog enkele
(winterse) buien te verwerken, maar zondag zouden we tijdelijk kunnen profiteren van
drukstijgingen boven onze streken. Het wordt dan nagenoeg droog. ’s Nachts kan het in het
weekend op veel plaatsen lichtjes vriezen en overdag halen we in het centrum zo’n 4 of 5
graden.
47. Maandag zou een nieuwe depressie boven de oceaan ons weer gaan bepalen. De bewolking
neemt toe en de kans op neerslag stijgt.
48. Toon

PUZZEL

HET BEELD

Louisa Gouliamaki/afp

Spooklicht
KDW

Terwijl er honderden demonstranten voor het Griekse parlement in Athene
staan, is de dapperste op de trappen gaan staan. Binnen wordt er gestemd
over nieuwe besparingsmaatregelen, op de trappen staat een ruime
politiemacht klaar om relschoppers op afstand te houden.
Heel bedreigend is het tafereel niet. De agenten kijken bijna allemaal in
dezelfde richting, naar de grote massa betogers. Die ene held op de trappen
houden ze maar met een half oog in de gaten. Tot daar mag hij komen.
Toch is er ook iets griezeligs aan de sfeer. Dat komt vooral doordat al het
licht, zowel voor het gebouw als op de trappen en zelfs op de raamkozijnen,
van onder naar boven schijnt. Dat is tegennatuurlijk, we zijn gewend dat

licht van boven komt. Daarom noemen fotografen licht dat van onder komt
‘spooklicht’.
Meer info:
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FIETSEN
STEDEN KUNNEN GEZONDHEID OPKRIKKEN

Een fietspad in Brugge. Fietsen redt op termijn levens. brecht van maele

Fietspaden tegen vroegtijdige
sterfte
Steden waar een kwart van de mensen fietst, vermijden
vroegtijdige sterfte. In ons land kunnen Brussel en Wallonië
op dat vlak nog vooruitgang boeken.
TOM YSEBAERT

Europese steden die meer gepaste infrastructuur aanleggen en zo hun
bevolking aan het fietsen krijgen, boeken winst inzake gezondheid en
economie. Dat stellen onderzoekers van het ‘Pasta’-consortium. Dat staat
voor Physical Activity Through Sustainable Transport Approaches, dat door
de Europese Commissie gefinancierd wordt. Het studiewerk sloeg op
167 steden met meer dan 100.000 inwoners. De Vlaamse bijdrage komt van
Evi Dons van Vito en de UHasselt.

De steden met meer kilometers fietsinfrastructuur – zeg maar volwaardige
fietspaden – registreren niet verrassend ook een groter aandeel fietsers.
Wat dat betreft staan Brugge, Gent en Antwerpen in de betere helft. Brussel,
Luik, Charleroi en Namen bengelen onderaan.
Deze resultaten combineerden de researchers met wetenschappelijke
modellen die de invloed van regelmatig fietsen op de gezondheid
voorspellen. Als alle steden een aandeel van een kwart fietsers hadden, zou
dat op Europees niveau jaarlijks tot 10.000 vroegtijdige overlijdens kunnen
voorkomen.
Zeven Antwerpse levens
De grootste gezondheidseffecten zijn er als er in alle straten fietspaden
worden gelegd. Dat is weinig realistisch. Theoretisch zou het in Londen
1.210 voortijdige sterfgevallen voorkomen, in Rome 433 en in Barcelona
248. Vergroten ze hun netwerk met een tiende, wat wel haalbaar en
betaalbaar is, dan noteert Londen 18 vroegtijdige sterfgevallen minder,
Rome 21 en Barcelona 18.
Bij een toename met 10 procent in Rome levert elke daaraan bestede euro er
bovendien 70 op aan economische voordelen, dit ten gevolge van de
vermeden sterfte.
Wat met de Vlaamse steden? ‘Daar is het effect klein, aangezien Brugge,
Antwerpen en Gent al een aandeel van een kwart fietsers hebben’, zegt Evi
Dons. ‘Voor Antwerpen hebben we wel becijferd wat het zou betekenen als
de stad overal fietspaden zou leggen. Dan worden zeven overlijdens
voorkomen.’ Voor Brussel is de oefening niet gemaakt.
Zodra er meer dan een kwart fietsers zijn, vlakt het stimulerende effect van
de lengte van het fietspadennetwerk op de keuze voor de tweewieler af. ‘Wil
je dan nog meer mensen op de trappers dan zijn er andere maatregelen
nodig’, zegt Dons. ‘Denk aan auto-ontradende ingrepen maar ook betere en
veiligere fietspaden, of betere doorstroming.’
Fietsen heeft een gunstig effect op de gezondheid omdat mensen meer
bewegen. Dat weegt op tegen de negatieve effecten van luchtvervuiling en
ongevallen. Uit een ander Pasta-hoofdstuk was naar voren gekomen dat
pollutie met roet de gezondheidsbonus van het fietsen teniet kan doen (DS
21 september).
Meer info:
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ONDERZOEK
RELATIES EN SEKSUALITEIT IN NEDERLAND DOORGELICHT

Zoveel procent van de ondervraagden had het afgelopen jaar seks met
zijn/haar partner. rr

Drie keer per maand seks, en toch
tevreden
De meeste Nederlanders zijn tevreden over hun partner, hun
uiterlijk en hun seksleven, al mag het voor een op de vier
mannen en een op de zes vrouwen wel wat vaker gebeuren.
VEERLE BEEL

Het rapport: liefde én lust

rr
Vijf van de zes Nederlanders die een vaste partner hebben, hebben niet
meer dan drie keer in de maand seks. 92 procent van de mannen zegt daar
erg van te genieten, net als 75 procent van de vrouwen. Het

gedragsrepertoire is erg gelijkwaardig: manuele en orale seks wordt even
vaak gegeven als ontvangen.
Een op de vier mannen en een op zes vrouwen is weliswaar ontevreden over
de frequentie. Onder jonge Nederlanders, jonger dan 25 jaar, is het verschil
in beleving tussen de seksen kleiner.
Wat sowieso niet verschilt: mannen én vrouwen zeggen dat ze seks hebben
zowel uit liefde als uit lust.
Die conclusies komen uit een landelijke enquête van de Rutgers Stichting.
Vergelijk met Vlaamse Sexpert-onderzoek van 2013: daaruit bleek dat
mannen en vrouwen gemiddeld 1,2 keer per week seks hebben met een
partner, wat neerkomt op vijf keer per maand.
‘Zoveel keuze’
Seksuoloog Wim Slabbinck vermoedt dat de frequentie van seks binnen een
relatie ook in Vlaanderen intussen nog wat is afgenomen. Hij zegt: ‘Vijftig
jaar geleden waren er minder andere manieren om je als koppel te
ontspannen. Nu kun je ’s avonds samen naar tv of een film kijken. Er is
zoveel keuze. Bovendien is de smartphone daar nog bij gekomen, die de
kleine momenten van verveling opvult.’
‘Het is juist in zulke momenten, waarop je niets anders te doen hebt, dat het
verlangen kan ontstaan. Nu vullen veel mensen dat op door even Facebook
te checken. Een extra like op je pagina wekt dopamine op in je hersenen,
zoals seks ook zou doen. Facebooken en vrijen kan je niet tegelijk doen. Is
dat erg? Er is een pak mensen dat vaker seks zou willen, ja. En het klopt ook
dat de kans dat je iets leuk vindt, groter wordt als je het vaker doet.
Anderzijds is er ook iets te zeggen voor kwaliteit boven kwantiteit. Ook uit
dit onderzoek blijkt dat de meeste mensen erg tevreden zijn over hun
seksleven en over hun relatie.’
Het rapport: porno kijken vervangt seks niet

rr
Niet bevraagd in Vlaanderen, maar nu wel in Nederland: hoe vaak mensen
porno kijken en welke gevolgen dat heeft. De kloof tussen de seksen is hier
vrij hoog: van de Nederlandse mannen – tussen 18 en 80 jaar – keek 71
procent de afgelopen zes maanden naar porno, bij vrouwen is dat 29
procent.

Deze activiteit vervangt of belemmert seks met een partner niet. Wie vaker
porno kijkt, heeft juist vaker seks met een partner.
Mannen masturberen ook vaker dan vrouwen: 40 procent doet dit
wekelijks, tegenover 14 procent van de vrouwen.
Uitlaatklep
‘Wie porno kijkt, zal op de dag zelf misschien geen zin meer hebben in seks
met zijn partner. Maar het klopt dat porno kijken een normale seksuele
relatie met je partner niet in de weg zit’, zegt seksuoloog Wim Slabbinck.
‘Zie het meer als een uitlaatklep voor mensen die wat meer behoefte hebben
aan seks, als een stootkussentje voor de relatie.’
‘Uit Amerikaans onderzoek is gebleken dat mensen die geregeld naar porno
kijken ook voorstander zijn van gelijke rechten en gelijke kansen voor
mannen en vrouwen. Maar dat doortrekken naar Vlaanderen gaat
misschien te ver. In de VS is de breuklijn tussen progressieven en
conservatieven veel scherper.’
Het rapport: datingapps niet alleen voor jongeren

Sexting en online dating zijn geen exclusief jongerenfenomeen: beide
komen wel het meest voor onder 18 tot 25-jarigen én onder mensen zonder
vaste relatie. Als er alleen rekening wordt gehouden met wie geen vaste
relatie heeft, dan blijken mensen tot 39 jaar zeker zo vaak aan sexting en
online dating te doen. Homo- en biseksuele mannen hebben hier meest
ervaring mee.

Binnen de groep singles had 22 procent van de mannen en 15 procent van
de vrouwen het afgelopen jaar seks met iemand die ze via een datingapp
hadden ontmoet. Dat is meer dan binnen de groep singles van 18 tot 25 jaar.
Behoorlijk wat mensen beschermen zich onvoldoende bij seks die
voortvloeit uit losse contacten: 42 procent van de mannen en 55 procent van
de vrouwen die als laatste contact een onenightstand noemden, zegt daarbij
geen condoom te hebben gebruikt.
Ter vergelijking: ook het Vlaamse Sexpertonderzoek kwam aan zowat 40
procent onbeschermde seks bij losse contacten.
Nieuwsgierigheid
Het taboe rond online-daten is zo goed als weggesmolten. In Vlaanderen is
er misschien nog enige schroom om op te scheppen over veroveringen via
de Tinder-app, maar toch almaar minder. Er zijn vele redenen om de app op
te smartphone te installeren, vertelde doctoraal onderzoeker Elisabeth
Timmermans eerder al in deze krant (DS 14 augustus 2017). ‘Mensen
installeren de app uit nieuwsgierigheid. Uit amusement. Als boost voor het
ego. Als afleiding tijdens het toiletbezoek. Als makkelijke manier om
mensen te leren kennen op reis. Om een ander lief te zoeken. Om nieuwe
vrienden te maken.’
‘En ook: jonge mensen die beginnen te werken, die hun vrienden zien
trouwen en kinderen krijgen, zoeken vaak nieuwe contacten, willen uit de
vaste kennissenkring ontsnappen. Tinder kan daarbij helpen, en op een zeer
efficiënte manier. Tinder werkt als een gemeenschappelijke vriend die jou
aan anderen in de zaal voorstelt. Wie seks zoekt, kan dat er ook vinden. Seks
als: onenightstands, friends with benefits, triootjes. Ik denk niet dat Tinder
op dat vlak de maatschappij gaat veranderen, maar het versnelt een
verandering.’
Het rapport: tegen hun wil

rr
In #Metoo-tijden valt het op dat 22 procent van de Nederlandse vrouwen en
6 procent van de mannen al eens manuele, orale, vaginale of anale seks
tegen de wil heeft meegemaakt, of gedwongen werd om dingen te doen die
ze niet wilden. Homo- en biseksuele mannen lijden hier bijna net zo vaak
onder (18 procent) als vrouwen.

Als je zoenen en seksueel aanraken meetelt, is het percentage nog veel
hoger: 53 van de vrouwen en 19 procent van de mannen maakte dit al mee
tegen hun wil. Vijf procent van de vrouwen en twee procent van de mannen
ondervond al seksueel geweld voor de leeftijd van 12 jaar.
Vrijwel niemand vindt dat aanranding uitgelokt wordt door je eigen gedrag,
maar er worden andere maatstaven gehanteerd voor sexting: een op drie
mannen en een op vier vrouwen vindt dat het je eigen schuld is als er een
naaktfoto van jezelf op het internet circuleert.
Seksueel geweld heeft ingrijpende gevolgen: bijna de helft van de mannen
en meer dan de helft van de vrouwen die dit ondergingen, zegt daar
levenslang hinder van te ondervinden, op psychologisch, relationeel en
seksueel vlak. Preventie van seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag
is dan ook van het grootste belang, stelt de Rutgers Stichting.
Werk aan de winkel
Julia Day, beleidsmedewerker van Sensoa: ‘Het valt op hoeveel mensen
vinden dat het je eigen schuld is als je naaktfoto virtueel gaat. We moeten
jongeren en bij uitbreiding ook volwassenen de reflex leren maken dat
het not done is om een foto die je in vertrouwen ontvangt, verder door te
sturen. Dat is bovendien ook strafbaar!’
‘Ik lees in het rapport van de Rutgers Stichting ook dat tieners vaak seksueel
geweld meemaken door iemand die niet zoveel ouder is dan zijzelf. En dat
maar 4 procent van de mannen en 11 procent van de vrouwen die seksueel
geweld meemaakten, daarvan aangifte deden bij de politie. Er is nog werk
aan de winkel!’
Seksuoloog Wim Slabbinck: ‘Mij is opgevallen dat er twee groepen zijn die
zeggen problemen met seks te ondervinden: mannen boven de 70 jaar, die
vaker erectieproblemen hebben, en vrouwen jonger dan 25 jaar. Die laatste
groep spreekt nogal vaak over pijn bij het vrijen en blijkt ervan uit te gaan
dat dit “erbij hoort”. Dat is iets wat we met educatie nog moeten zien te
veranderen. We moeten meer focussen op seksueel plezier voor meisjes en
ook op het belang van voorspel, ter voorbereiding van penetratie.’
Meer info:
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