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OLIVIA NEWTON-JOHN 
VRAAGT € 180.000 
VOOR OUTFIT ‘GREASE’

Om geld in te zamelen voor
haar kankerbehandelings -
centrum, verkoopt Olivia
Newton-John enkele van haar
iconische ‘Grease’-outfits in
een veiling. Eén daarvan is het
zwarte ensemble dat ze droeg
aan het einde van de film, 
na haar overgang van braaf
schoolmeisje naar seks -
symbool. Verwacht wordt 
dat de broek en het jasje
180.000 euro zullen opbren-
gen. In totaal worden zowat
200 items geveild, waaronder
ook het script. Dat moet zo’n
3.400 euro opleveren.

SHAQUILLE O’NEAL 
WIL ‘PROBLEEMMERK’
REEBOK KOPEN

De Amerikaanse basketbal-
legende Shaquille O’Neal 
wil het Duitse  Reebok over-
nemen. Dat sportmerk geldt,
ondanks winst vorig jaar, als
probleemdochter van
 eigenaar Adidas en pres-
teert al jaren onder de
 verwachtingen. Volgens
O’Neal heeft Adidas het
merk zodanig afgezwakt
«dat het bijna verdwenen
is». «Als zij het niet moeten
hebben, geef het dan aan
mij», aldus ‘Shaq’. Hij wil met
Reebok  terug naar de roots. 
Adidas telde 14 jaar geleden
3,8 miljard dollar (3,3 miljard
euro) neer voor zijn toen -
malige Amerikaanse
 concurrent Reebok.

‘GAME OF THRONES’-
ACTEUR NA MAAND
AFGEKICKT 
VAN ALCOHOL

Kit Harington (32), beter
bekend als Jon Snow uit de
HBO-successerie ‘Game Of
Thrones’, is na zijn maand in
een afkickkliniek terug
thuis. Dat melden verschil-
lende Amerikaanse media.
Harington, die in Londen
woont, liet zich opnemen in
een luxueus afkickcentrum
in het Amerikaanse
 Connecticut. De acteur
kampte met een alcohol -
verslaving, onder meer door
de stress. «Hij voelt zich een
stuk beter en hij gaat voor-
uit», zegt een bron dicht bij
Harington. «Hij heeft het
licht  gezien en hij voelt zich
hoopvol. Hij heeft erg veel
over zichzelf  geleerd. Hij is
klaar om zijn leven te
 hervatten.  Voor lopig doet
hij het stap per stap en
neemt hij het  zoals het
komt.»

Karl Lagerfeld
lééft, en ziet
dat het goed is
Keizer Karl is niet dood, 
hij leeft! Althans, zo 
leek het wel op het
 herdenkingsconcert met
de naam ‘Karl For Ever’
dat gisteren in Parijs
 georganiseerd werd. 
De iconische mode -
ontwerper overleed 
vier maanden  geleden 
en kreeg nu een indruk-
wekkend eerbetoon. 
Op een groot scherm
 werden interviews met 
60 naasten van Lagerfeld
getoond. Nieuwe en voor-
malige topmodellen als
Gigi Hadid en Carla Bruni
maakten hun opwach-
ting. Ook Choupette, 
de kat van Karl, was aan-
wezig. Met het evenement
werd een wens van de
ontwerper ingewilligd.
 Lagerfeld wilde geen
treurige plechtigheid. «Ik
ga nog  liever dood dan
begraven te worden», zei
hij eens. «Als het gedaan
is, dan is het gedaan.» Fo
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HONDERDEN KOPPELS MELDEN ZICH VOOR UNIEK EXPERIMENT
Een Vlaamse klinisch
psychologe en haar
 onderzoeksteam aan 
de unief van Maastricht
 bieden koppels 50 euro
om te vrijen in een
 ‘sekslab’. «Honderden
koppels hebben zich 
al gemeld. Als we dát
 geweten hadden, zouden
we wel gezwegen hebben
over een vergoeding.»

• MARC COPPENS •

Geen elektronenmicroscoop of erlenmeyer
in deze wetenschappelijke proefopstelling,
wel een setting van 5 bij 3 meter die doet
 denken aan een knusse living: bankstel in
bruine nubuck, tv aan de wand, minima -
listisch tafeltje met daarop een vaas met
 Hollandse tulpen. Het kamertje werd inge-
richt door de Hasseltse Marieke  Dewitte. Als
assistent-professor Experi men tele Gezond -
heidspsychologie en Klinische  Psychologie
aan de  Universiteit Maastricht leidt zij een
uniek onderzoek naar seksuele opwinding
tussen partners. «Die woonkamersetting is
geen toeval. In een eerdere studie onderzocht
ik de invloed van de aanwezigheid van een
partner bij genitale pijn. We hadden een
 klassieke setting die veel te klinisch bleek: 
de vrouw lag daar met de benen open, er was
het meettoestel en de partner stond erop te
kijken.»
«Nu gaan we meten wat partners  ervaren 
als ze elkaar stimuleren, en deze keer 
moest het een huiselijke setting zijn. Ik ben
met de kleurenwijzer een uitklapbare zetel
en muurverf gaan kopen. Wat je voor de rest
ziet — het tafeltje, de kadertjes aan de muur...
— komt allemaal van Ikea. Het stemt overeen
met veel hedendaagse huiskamers.» Het moet
koppels meer in de ‘mood’ brengen dan een
kille ruimte vol kabels en computers.

Intercom
Zelf noemt Dewitte de ruimte ‘het sekslab’.
«Eigenlijk gaat het om twee naast elkaar
 liggende ruimtes», zegt ze. «Belangrijk om 
te weten: de testpersonen worden niet
 gefilmd, er is geen doorkijkspiegel en de deur
gaat op slot. Communicatie gebeurt via een
intercom.» De proefpersonen brengen de
meet apparatuur bij zichzelf aan. «Bij de
vrouw gaat het om een klein instrumentje ter
 grootte van een tampon dat de doorbloeding
meet. De man moet aan de slag met de
 plethysmograaf, een soort van elastiek die 
de omtrek van de penis meet. Allemaal
 betrekkelijk eenvoudig.»
Een paar dagen geleden werd de opmerke -
lijke studie voor het eerst besproken in een
Nederlands-Limburgs dagblad. Sinds het
nieuws ook werd opgepikt in Vlaanderen, 
is de mailbox van psychologe Dewitte

«Iedereen wil vrijen
in ons sekslab: we
hadden beter geen
50 euro beloofd»

 «ontploft». «Letterlijk honderden koppels
hebben zich aangeboden, onder wie best veel
Vlamingen. En dat is opmerkelijk. Als we voor
kleinere studies rekruteren, hebben we vaak
moeite om onze steekproef vol te krijgen. 
Let wel: er is nog een verschil tussen een
mailtje sturen en ook daadwerkelijk deel -
nemen.»
In eerste instantie is Marieke Dewitte op zoek
naar een zestigtal heterokoppels. «Waarom

alleen hetero’s? Om een uniforme steekproef
te hebben — dat maakt de analyse  achteraf
gemakkelijker. Bovendien hebben we geen
redenen om te vermoeden dat er bij homo’s
of lesbiennes andere mechanismen zouden
spelen.»

Minstens halfjaar samen
Nog een voorwaarde: de koppels moeten al
minstens zes maanden bij elkaar zijn. «Maar
verder zoeken we jong én oud, in een nog
 relatief prille relatie of al een half leven bij
 elkaar. We willen namelijk ook nagaan of de
‘afstelling’ tussen geliefden verandert naar-
mate ze langer bij elkaar zijn.»
Koppels die geselecteerd worden, krijgen 
50 euro. «Dat lijkt misschien niet veel, maar
bij veel andere onderzoeken krijgen test -
personen maar 10 euro voor een volledig uur.
Gezien de massale respons die we nu ervaren,
hadden we eigenlijk best veel geld kunnen
uitsparen», besluit Dewitte laconiek.

Belangrijk om te weten: 
de testpersonen worden 
niet gefilmd, er is geen
doorkijkspiegel en 
de deur gaat op slot

WETENSCHAPPER MARIEKE DEWITTE

Het sekslab is ingericht als een knusse woonkamer, 
met zelfs wat planten en een bloemetje op tafel. Foto RV

VRT weigert tv-spot 
van ALS Liga wegens 
«te schokkend»
Een jongen slaat in paniek in een zwembad, in de tuin van
een villa. Aan de rand kijkt een ALS-patiënt toe. De man zit in
een rolstoel en kan het kind niet redden of om hulp roepen.
Je ziet de onmacht in zijn ogen. En dan stopt de jongen met
spartelen. Normaal had dit spotje van de ALS Liga deze week
op de VRT moeten lopen, maar de openbare omroep weigert
het uit te zenden.

«Hoe voel jij je nu... in het
 lichaam van een ALS-
 patiënt?», zegt de voice-over
in de video. «Help het onder-
zoek vooruit. Doe een gift.»
Met het filmpje hoopte de ALS
Liga meer aandacht te vragen
voor de dodelijke spierziekte
waaraan meer dan 1.000 Bel-
gen lijden. Zeker vandaag, op
Wereld ALS Dag. De open -
bare omroep biedt maat-
schappelijke organisaties zo-
als de Liga gratis zendtijd om
hun boodschap te verkondi-
gen. Maar in dit geval volgde
dus een ‘njet’. «We schrappen
tv-spots nochtans heel zel-
den», zegt VRT-woordvoerder
Hans Van Goethem. «Maar dit
filmpje komt echt te hard
 binnen. De spot zou op alle
mogelijke tijdstippen te zien
zijn, dus zouden ook kinderen
hem kunnen tegenkomen.»
Het probleem is dat je zo’n
filmpje niet kan kaderen,
 zoals dat wel mogelijk is in
een documentaire of fictie-

reeks, aldus Van Goethem.
Wat dan met de Infrabel-
campagne van vorig jaar,
waarin je ziet hoe een man
overreden wordt door een
trein? «We bekijken geval per
geval.»
Volgens Evy Reviers, CEO van
de ALS Liga, heeft de VRT niet
het recht om te beslissen of
iets te hard is dan wel «een
 effectieve realiteit». «Het is
trouwens een echte ALS-
 patiënt die de hoofdrol
speelt. Hij staat volledig
 achter het scenario.»
«Hoe meer choquerende film-
pjes, hoe minder effect ze
hebben», zegt marketingpro-
fessor Patrick De Pelsmacker
(UAntwerpen). «De toleran-
tiedrempel mag best hoger
voor een goed doel of maat-
schappelijk thema, maar als
iedereen campagne voert
met zulke filmpjes, speel je
voortdurend in op de emoties
van kijkers. Dat is ethisch niet
verantwoord.» (FT)


