
Vlaamse vrienden hadden het 
over kennissen met een 13-jarige 
dochter, met wie ze nog niet aan 
de nieuwe patatjes waren. Een 
leuk klinkende, maar voor mij 
onbegrijpelijke uitdrukking. De 
vrienden legden uit: ‘Het ergste 
moet nog komen’, en in dit ge-
val: de puberteit.

Dit meisje had een vriendin-
netje te logeren, en de volgende 
dag vond de moeder op de ka-
mer een apparaat dat, na oppak-
ken, angstaanjagend vibreerde. 
De ouders concludeerden dat 
een open gesprek het beste was, 
patatjes of niet. Dus daar zaten 
zij en spraken over seksualiteit 

en zelfbevrediging, en hoe 
normaal dat was.

Het meisje rolde met haar 
ogen en zei: ‘Dat is geen vibra-
tor!’ 

De ouders waren a) verbaasd 
dat ze het woord vibrator ken-
de, maar besloten b) alleen te 
vragen wat het dan wél was. 
Welnu: een massageapparaat 
voor de gezichtsporiën.

Ziehier de cultuuromslag: 
vroeger werden vibrators ver-
kocht onder het mom van mas-
sagestaven, nu worden massa-
gestaven aangezien voor vibra-
tors. 

Paulien Cornelisse

Patatjes
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Etiquette voor terreinen waarvoor nog niet echt 
goede etiquette is (1): de smartphone MAGAZINE 22

De Nederlandse 
zangeres en tv-kok 
Karsu Dönmez gaat 
recht op haar doel 
af – ook toen ze bij de 
aardbeving in Turkije 
zestien familieleden 
verloor 

Hoe deel vijf van 
de Indiana Jones-
reeks in première
gaat op het filmfestival 
van Cannes (met 
een deels digitaal 
verjongde 
Harrison Ford) 

Jan Veldhuizen, de
oud-bestuurder van 
een multinational die 
zich als dominee ging 
inzetten voor de zwakke-
ren, over de menselijke 
oplossing versus de 
bureaucratie 

Bioloog Tijs Gold-
schmidt, die de 
P.C. Hooft-prijs krijgt, 
is ook maar beland in 
de essayistiek omdat 
dit een verademing is 
naast wetenschappe-
lijk schrijven 
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VS-president Biden zet licht op groen voor gezamenlijke opleiding van Oekraïense piloten voor de F-16
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Hoe 
individualistisch 
zijn we eigenlijk? 

Gamende varkens. 
Beeldbellende papegaaien. 
Een fitnessprogramma voor 
een dobermannpincher. 
De verrassende vorderingen 
van dieren in hun 
beeldschermgebruik
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Terwijl oorlog, klimaat en 
stikstof om oplossingen in 
gezamenlijkheid schreeuwen, 
lijkt het ik-tijdperk nog vol 
op stoom. Of is er toch 
meer gemeenschapszin 
dan we denken? 

Waarom de verregaand rationele liefdadigheid van 
het effectief altruïsme in een brandend huis niet 
de baby zou redden, maar de Picasso ZATERDAG 8

Extensieve landbouw en natuurbeheer in één persoon: 
de bufferboer heeft de sleutel tot de oplossing voor 
het stikstofprobleem ZATERDAG 2
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