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Een boete van 60.000 euro
en eventueel nog een van
600.000 euro. Barcelona
meent hetmet zijn strijd
tegenAirbnb.

Airbnb en andere sites zoals
HomeAway hebben afgedaan
bij het Barcelonese stadsbe-
stuur. Airbnb en HomeAway
moetenallebei60.000eurodok-
ken.Weigerenzedannogsteeds
omhungebruikerstereguleren,
dan zal de boete worden ver-
tienvoudigd. Airbnb liet al
weten dat het iedere boete zal
aanvechten.

Dedrijvendekrachtachterde
queeste tegen Airbnb in Barce-
lona is de nieuwe linkse burge-
meester Ada Colau. Zij zette een
stop op de licenties voor hotels
en de verhuur van woningen.
Vorige week beval de stad om
256 appartementen offline te
halen en er loopt een onderzoek
tegen in totaal 400 mogelijk ille-
gale verhuurders.

Kliksite
Het doel is Barcelona leefbaar
houden en het massatoerisme
tegengaan. Tussen 2012 en 2015
verdriedubbelde het aantal toe-
risten dat een beroep deed op
Airbnb tot 900.000,
becijferde het stads-
bestuur. Barcelona,
en bij uitbreiding
heelSpanjehebben
er een toeristisch
recordjaar op zitten.
In juni steeg het
aantal passagiers
dat via de lucht-
haven van

Barcelona vloog met 13 procent
tenopzichtevaneenjaareerder.

Om overtreders makkelijk te
kunnen opsporen, lanceerde
Barcelona een meertalige ‘klik-
site’ en gratis telefoonnummer
waarop burgers de toeristische
accomodatie zonder vergun-
ning van hun buren kunnen
melden.

Barcelona is niet de enige
Europese stad die de strijd met
Airbnb en consorten heeft
aangebonden. Eerder dit jaar
legden onder andere Berlijn
en Parijs de private verhuur
al aan banden. De Europese
Commissie vaardigde in juni
ook al richtlijnen over de
deeleconomie uit voor haar
lidstaten. Volgens Europa kan
die deeleconomie, waartoe
naast Airbnb onder meer

ook vervoerdienst Uber
behoort, jobs creëren
en bijdragen tot de
economische groei
binnen de EU. Maar

dan wel op voor-
waarde dat de nieuwe

bedrijfsvormen verant-
woord worden uitge-

bouwd. (REUTERS)

Barcelona wil Airbnb
enorme boetes geven

Gedaanmet zoeken!
Daar is de 3D-clitoris
Franse sociologe helpt emancipatie een handje met anatomisch correcte kopie
ELINE DELRUE

Wat jarenlang verscholen bleef, is nu
open en bloot uit een 3D-printer gerold:
de clitoris. Franse scholen kunnen
de kittelaar al in hun lessen seksuele
opvoeding gebruiken. OokVlaamse experts
reageren enthousiast: ‘Zelfs volwassenen
zouden van hun stoel vallen.’

Als “een glanzend roze knopje.” Zo eerde de
Franse Paul Verlaine haar ooit in zijn gedicht
‘Printemps’. Daarmee bevestigde hij meteen de
grootstemisvattingooitoverdeclitoris:datzeniet
meer dan een klein genotsbolletje zou zijn. Een
dikke eeuw later rekent de Parijse sociologe Odile
Fillod nu af met dat cliché. Zij ontwierp en printte
’s werelds eerste 3D-clitoris. Anatomisch correct
tot in de puntjes. Met – schrik niet – de vorm van
een boemerang.

Weldra zal de 3D-kittelaar in Frankrijk ook de
lessen seksuele opvoeding prikkelen. Kinderen
zullen er leren hoe de clitoris niet zo verschillend
is van de penis. Hoe ze hetzelfde weefsel hebben
en allebei opzwellen van genot.

“Het is belangrijk dat meisjes een beeld krijgen
van wat er precies in hun lichaam gebeurt als ze
seksueel worden gestimuleerd”, meent Odile
Fillod. “Meer kennis kan ook de schaamte weg-
nemen.”

Bronzen klit
Fillodkwamophet ideetoenzeeenvoorlichtings-
filmpje maakte. Het viel haar op hoe de clitoris
in vele boeken gewoonweg ontbrak of verkeerd
geschetst stond. Bij Sensoa, het Vlaams experti-
secentrum voor seksuele gezondheid, botste men
een tijd geleden op hetzelfde probleem.

“In onze hele leermiddelenbank zat niet één
deftige afbeelding van de clitoris”, vertelt Lies
Verhetsel. “Daarom hebben we met een tekenaar
samengewerkt. Nu hebben we schetsen in
vooraanzichtendoorsnede.Wantwijmerkenook
dat er nood is aan lesmateriaal hierover. Niet
alleen voor meisjes, die willen weten wat er daar
precieszit.Maarookvoor jongens,diemetvragen
zitten over hoe ze meisjes in bed kunnen plezie-
ren. Zelfs veel volwassenen hebben er het raden
naar hoe dat nu met de clitoris zit. Toon hen die
3D-print en velen vallen van hun stoel.”

Dat de kittelaar uitgerekend in Parijs uit de
printer rolde, kan geen toeval zijn. Het ‘clitoraal
activisme’ is dezer dagen hot over de grens.
Zo publiceerde de Haut Conseil à l’Egalité,
de waakhond voor gendergelijkheid,
een vernietigend rapport over de huidige
seksuele voorlichting. Die zou bol staan
van het seksime, met uitspraken dat

“jongens meer focussen op geslachtsverkeer, ter-
wijl meisjes meer belang hechten aan liefde”.
Geeuw, geeuw, zo dachten ook de feministen van
LesInfemmes.Zijbrachtenonlangseenmagazine
uitmetweetjesencartoonsoverdeschaamstreek.
Een ‘Clitorisvoordummies’, zeg maar. Samen met
juwelenmaakster Anne Larue brachten ze ook
een opmerkelijk halskettinkje op de markt: een
bronzen klit.

Fantastisch, vindt klinisch seksuoloog en De
Morgen-columnist Wim Slabbinck. “Vrouwen
mogentonenhoetrotszezijnophunseksualiteit.”
Een clitoris in 3D kan hij alleen maar toejuichen.
“Het is een krachtig beeld. Een signaal van gelijk-
waardigheid ook. Het toont hoe de klit niet voor
de penis moet onderdoen.”

Het “centraal station van het orgasme, van het
genot”, zo omschrijft Slabbinck haar. InWaarom
mannengeenseksboekenkopen, dat in september
verschijnt, wijdt hij een apart hoofdstuk aan de
clitoris. Omdat hij merkt dat de kennis erover zo
beperkt is, ook bij koppels bij wie de verveling
onder de lakens toeslaat.

Neil Armstrong
Waarom de clitoris zo lang doodgezwegen bleef?
“Mannelijke seksuologen bestudeerden bij voor-
keur hun eigen lid”, stelt hij daarover. “Er waren
amper vrouwen actief in de wetenschap. Zij
konden geen tegengewicht bieden.” Kijk maar
naarGray’s Anatomy, het standaardwerk van de
menselijke anatomie – en niet te verwarren met
de ziekenhuisserieGrey’sAnatomy. In de jaren 40
en 50 van de vorige eeuw voegde hoofdredacteur
Charles Mayo Goss correcties toe. Een van die
‘verbeteringen’: de clitoris werd geschrapt.

De revolutie kwam er pas in 1998, toen de
AustralischeurologeHelenO’Connellopkadavers
uitploos wat er achter het vrouwelijke eikeltje
schuilging. “De wetenschap zou zich moeten
schamen dat het zo lang duurde voor ze de clitoris
verkende”, hekelt Slabbinck. “Om alles in histo-
risch perspectief te plaatsen: dat is dertig jaar
nadat we Neil Armstrong op de maan hebben
gezet. Dat zegt genoeg over onze wetenschappe-
lijke prioriteiten.”

De overheid zou nochtans moeten inzetten
op meer kennis over seksualiteit, meent hij.

Zowel bij jongeren, volwassenen als senio-
ren. Sensoa beaamt: meer kennis draagt

bij tot meer genot, zelfverkenning en
positieve seksualiteit. Verhetsel:

“Brengen ook wij weldra de 3D-cli-
toris in de klas? Het lijkt me zinvol,

maar wellicht duur. (fijntjes) En
ik denk niet dat we daar makke-
lijk subsidies voor zullen krij-
gen.”

800 dure prijsduiven vermist
door felle tegenwind
Van de 1.000 duiven
diemaandag voor twee
belangrijkewedstrijden
in het Franse Tourswerden
gelost, was gisteren nog
geen vijfde neergestreken
in Nevele. Verrast door
de felle windstoten, denkt
de organisatie.

Enkele duizenden duivenlief-
hebbers uit 25 verschillende
landen zaten maandagnamid-
dag halsreikend uit te kijken
naar de terugkeer van de vogels
waarmee zij deelnamen aan het
WKendeBelgianMasters, twee
proeven die tegelijk werden
georganiseerd. Maar de diertjes
lieten op zich wachten.

“Van de 801 geloste duiven
voor de Belgian Masters zijn er
196 binnen, voor het WK zijn tot
dusver slechts zestien exempla-
ren weer thuis”, zegt Mathieu
De Clippel van de organisatie.
“Wij verwachten dat er de
komende dagen nog enkele
tientallen zullen binnenvallen.
Als de helft het uiteindelijk

haalt, mogen we tevreden zijn.
Alles heeft te maken met de
strakke kopwind toen de duiven
werden gelost. Het ging om
jonge duiven, die nog niet zo
sterkzijn. Zijdoenerveel langer
over om de finish te bereiken.”

Had de organisatie niet kun-
nen voorzien dat er veel duiven
zoudenachterblijven?“Devoor-
spellingen zagen er goed uit”,
zegt De Clippel. “Volop zon, een
matige noordoostenwind en
een temperatuur van rond de
25 graden. Betere omstandig-
heden konden bijna niet.”

15.000 euro
Maar niet voor iedere duiven-
liefhebber was het een pechdag.
Zo betaalde een Chinees tijdens
de veiling na afloop 15.000 euro
voor de winnende duif van Eric
Cocquyt uit Vinkt, en was
nummer 2, van Rik Cools uit
Ruiselede, goed voor 13.000
euro. De prijsbeesten verhuizen
binnenkort naar China, waar
zij voor een sterk nageslacht
moeten zorgen. (BELGA)

‘De wetenschap zou
zich moeten schamen
dat het zo lang duurde

voor ze de clitoris
verkende’
WIM SLABBINCK

KLINISCH SEKSUOLOOG

Met gesprekken op kabinet-
niveau hervatten de federale
begrotingswerkzaamheden.
De regering-Michel moet dit en
volgend jaar samen op zoek
naar 2,4 miljard euro om het
budget in lijn met de afspraken
met Europa te houden.

Volgens het monitoring-
comité, een groep ambtenaren
die de begroting van dichtbij
opvolgt, moet de federale
regering dit jaar een structurele
inspanning leveren van zo’n
1,3 miljard euro. Voor volgend
jaar is dan sprake van een
besparing van 1,1 miljard euro.
Doel is om in 2018 opnieuw
met een structureel evenwicht
op de begroting aan te knopen.

Intussen pleit N-VA voor een
sanering van 2,4 miljard euro in
2017, in plaats van 1,1 miljard.
Daarbij wordt er ook op gewe-
zen dat de begroting dit jaar op
koers houden een hele klus
wordt. Er blijven immers nog
maar enkele maanden tijd om
te besparen of om geld binnen
te halen. (BELGA)

N-VA drijft besparingsijver op

Burgemeester
Ada Colau is

de drijvende kracht
achter de queeste

tegen Airbnb

wil de N-VA in 2017 méér
besparen dan het monitoring-
comité voorstelt.

€1,3 miljard

► Een voorlichtster geeft uitleg bij voorbehoedsmiddelen op een school in het Franse Montpellier. De 3D-clitoris kan een grote hulp zijn in die lessen.
Lies Verhetsel van Sensoa: ‘In onze hele leermiddelenbank zat niet één deftige afbeelding van de clitoris.’ © BELGAIMAGE


