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SPEELSE SEKS

„Ik dacht eraan op pensioen
te gaan. Maar vermits
mijn nieuwe investeerder
niet aan uitbreiden dacht,
schreven we een businessplan voor twintig jaar.
Ik verloor het eigendom,
maar ik voel me alsof ik
van een zware last verlost
ben. Er zullen geen
familietwisten zijn rond
de erfenis of de stock.”

—
Maak kennis met Forbidden
Fruit (95 euro), een vibrerende
appel waarvan het steeltje als
joystick dient, met clitorismassager Matryoshka (99 euro) en
erotische ring Yaru (vanaf 79
euro). De drie erotische speeltjes zijn de eerste producten van
Rianne S., een nieuw Nederlands label voor vrouwvriendelijke seksuele accessoires. Oprichtster Rianne Swierstra is
dertig, woont in Amsterdam en
volgde ooit een opleiding tot...
tuin- en landschapsarchitecte.

—
Yohji Yamamoto in een brief aan Wim
Wenders eind mei 2010, opgenomen in zijn
biografie My Dear Bomb (29,90 euro),
verschenen in het Engels bij uitgeverij Ludion.
Info : www.ludion.be.
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—
Info: www.rianne-s.com.
Erotische speeltjes van Rianne S.

ZOENWEETJES

DE ANTWERPSE JOURNALISTE EN AUTEUR BIRGIT KROLS BUNDELT DE MEEST OPHEFMAKENDE
TONGACROBATIE ALLER TIJDEN EN ANDERE INTERESSANTE ZOENWEETJES IN HET ‘NASLAGWERK’ DE KUS.
EEN KLEINE SELECTIE, VOOR WIE OP 14 FEBRUARI EEN BRUGGETJE IN DE CONVERSATIE ZOEKT.

—2—
De meest openbare kus
moet die van de Britse
kroonprins Charles en Diana
Spencer op 29 juli 1981 zijn:
zo’n 750 miljoen tv-kijkers
waren getuige van het gebeuren op het balkon van Buckingham Palace. De kus
moest oorspronkelijk al in de
kerk plaatsvinden, Charles
was het glad vergeten.

—3—
Wat zouden we zijn zonder
kiss-and-ridezones? Maar ook
het omgekeerde bestaat blijkbaar: het Amerikaanse stadje
Deerfield voerde in 1979 ’s werelds eerste no-kissingzones in
om de files te beperken.
—4—
Een beeld van een zestiendeeeuwse soldaat lokte jarenlang
trouwlustige vrouwen naar
het Italiaanse Ravenna. Wie het
beeld kuste, zou immers binnen het jaar een echtgenoot
vinden. Om verdere beschadiging door lippenstift te voorkomen, bevindt het marmeren
beeld zich sinds 2004 in een
glazen kist.

—5—
Het wereldrecord kussen staat
op naam van de Amerikaanse
studenten Matt Daley en Bobby Canciello: de twee hielden
het in september 2010 precies
33 uur vol.

De kus (19,95 euro)
wordt uitgegeven door
Tectum Publishers.
Info: www.tectum.be.
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Greta Garbo en
John Gilbert in
Flesh and the Devil.

GF

—1—
Voor de eerste tongzoen op
het witte doek zorgden Greta Garbo en John Gilbert in
1927 in Flesh and the Devil.
Garbo’s personage bekocht
zoveel wellust met de dood,
al bleven de echte Garbo en
Gilbert ook na de opnamen
minnaars.

