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E
ven dreigde het met grijze luchten
en een halfopen horeca een be-
hoorlijk saaie Pinksteren te wor-

den. Maar toen bleek zondagmorgen Lil
Kleine maar weer eens in het vliegtuig
te zijn gestapt. En zou hij zijn luxehotel
op Ibiza hebben verbouwd tot halfpen-
sion. Althans, dat waren de verhalen. 

De rapper had zich die nacht schan-
delijk misdragen, zijn nagelnieuwe
hotelsuite vernield en champagnefles-
sen (hij schijnt niets anders te drinken
dan het monnikenwerk van Dom Perig-
non) uit het raam gegooid. Erger nog:
hij zou zijn verloofde Jaimie hebben
mishandeld. De gevreesde Guardia Civil
rukte zelfs uit en had hem in een cel
gekieperd waar een blind paard geen
schade kon aanrichten. En daar zat hij,
toen ook mijn Pinksteren ineens een
stuk minder doorsnee leek te worden. 

Waar te beginnen? 
De entourage waar rappers zich mee

omgeven, zwijgt. En dat doen ze al ja-
ren. Wie praat is uit de gratie, wie
zwijgt blijft en profiteert mee van de
buitenissig luxe lifestyle waar Lil Kleine
zelf snel aan gewend is geraakt. Wie op
z’n socials biljetten van 500 euro ver-
brandt, hoort eigenlijk niet thuis op een
medium dat ’social’ heet te zijn.

Uit die kringen valt dus geen info te
verwachten, al is het ook niet zo dat uit
kringen van Lil Kleine en Jaimie, die in
zijn kielzog een realityster werd, nooit
iets naar buiten komt. Uiteindelijk
waaien de details toch deze kant op.

Dat de twee een buitengewoon tumul-
tueuze relatie hebben, weet iedereen

die in Amsterdam zijn gezicht weleens
in het uitgaansleven laat zien. Media
wordt weleens verweten een duistere
kant van Lil Kleine te weinig te belich-
ten, maar het is Jaimie die elke keer
teruggaat naar de man die zij be-
schouwt als de liefde van haar leven. 

Het is een ramp in ontwikkeling. 
Je ziet de Titanic op de ijsberg afva-

ren, maar vrienden, familie en iedereen
staan machteloos als Jaimie zelf niet
het roer omgooit.

’Ze had altijd al het juiste tasje, maar
het verkeerde vriendje’, zegt iemand die
haar al langer kent vandaag op Pagina
PRIVÉ. Veel mensen, en ook zender
Discovery waarvoor zij haar program-
ma’s maakt, staan klaar haar met raad
en daad te helpen als zij aangeeft daar-
aan toe te zijn.

Die stap lijkt afgelopen weekeinde
iets dichterbij te zijn gekomen. Voor het
eerst werd er werk gemaakt van stevige
relatieperikelen en belandde Jorik in de
cel. Maar wie zelfs tegenstribbelt bij
Franco’s Guardia Civil en weigert voor
het oog van een fotograaf uit het busje
te komen, voordat die van de stoep is
verwijderd, lijkt van niets onder de
indruk. 

Hoe dan ook is Pinksteren 2021 voor
Lil een kostbare aangelegenheid gewor-
den, ondanks gratis logies op twee plek-
ken. Behalve de lekkage thuis, valt er op
Ibiza een hotelkamer te vergoeden. En
lopen zijn relatie en carrière averij op.
Daarentegen gaat een groots aangekon-
digd huwelijk niet door. 

Mag je toch hopen. 

Lil K.

Mijn Pinksteren werd
stuk minder doorsnee

Achter drie miljoen voor-
deuren woont iemand
alleen. Jan Latten:,,Wie de
waan van de dag mijdt,
ziet dat er nog nooit
zoveel keuzevrijheid was
om alleen te gaan wonen.”
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Nederland telt drie miljoen alleenwonen-
den. Vanuit de ’singles’ klinkt de kritiek
dat zij financieel worden achtergesteld
ten opzichte van samenwonenden. Jan

Latten vindt dat het idee van benadeling
doorschiet. ,,Keuzevrijheid heeft een prijs.

De single heeft meer kansen dan ooit.”

T
ot 1956 bestond er
nog geen AOW. Me-
nig weduwe woon-
de noodgedwongen
in bij de kinderen.

Van ongetrouwde kinderen
werd verwacht dat ze bij
hun ouders bleven wonen.
Getrouwden die op elkaar
waren uitgekeken bleven
toch bij elkaar. Scheiden en
alleen gaan wonen was zon-
dig en schandelijk en kost-
baar. 

Alleenwonen is nu in al-
lerlei levensfasen een keuze
geworden. Vergeleken met
de jaren vijftig is het aantal
alleenwonenden in Neder-
land vertienvoudigd. Achter
drie miljoen voordeuren
woont iemand alleen. 

Maar die keuzevrijheid
heeft een prijs. Zo is een
taxirit duurder als je alleen
reist dan wanneer je de kos-
ten deelt. 

De alleenwonende thea-
termaker Marjon Moed
vindt echter dat alleen-
staanden worden achterge-
steld. Op 1 juni wil ze daar-
over een petitie aanbieden
aan single Mark Rutte. Maar
klopt zo’n vermeende ach-
terstelling?

Wie de waan van de dag
mijdt en naar lange histori-
sche lijnen kijkt ziet dat er
nog nooit zoveel keuzevrij-
heid was om alleen te gaan
wonen. Sinds de jaren ze-
ventig hebben jongeren van-
af hun achttiende verjaar-
dag recht op een woning
voor zichzelf. Moeders die

na een scheiding als single
verder willen, kunnen fi-
nanciële bijstand vragen om
de armoedeval te begren-
zen. Wie als AOW’er alleen
woont ontvangt ongeveer
€300 meer AOW dan de in-
dividuele partners in een
koppel. In wezen een toe-
slag op de individuele uitke-
ring die compenseert voor
vaste lasten die een eenling
niet kan delen.

Tweede inkomen
De keuze om alleen te wo-

nen heeft één groot nadeel:
je mist een tweede inko-
men. Samenwonen in een
tweeverdienerssamenle-
ving geeft de meeste kop-
pels extra koopkracht. Het
inkomen van twee samen-
wonende fulltime verpleeg-
kundigen is het dubbele van
dat van hun single collega.
De single collega die in een-
zelfde woning als het stel wil
wonen betaalt evenveel,
maar is een groter deel van
het inkomen kwijt aan
woonlasten. Dat is geen ach-

terstelling, maar de prijs
van vrijheid om alleen te
wonen. Het idee van achter-
stelling schiet door. Er zijn
geen verkopers die de vraag-
prijs van huizen, auto’s of
wasmachines halveren om-
dat de klant single is. Hotels
rekenen vaak wel een lagere
prijs, maar niet de helft.

De overheid kan anders
rekenen dan de onderne-
mer. Zij gaat uit van draag-
kracht. Als de huur voor een
single inkomen te hoog is,
dan kan huurtoe-
slag helpen. 

Vrienden van
alleenstaanden
zouden volgens
Moed net zo-
veel vrijstel-
ling van erf-
belasting
moeten
krijgen als
partners.
Het klinkt
sympathiek
om voor vrien-
den gelijke succes-
siebelasting te

agenderen, maar denk dan
ook aan vergelijkbare plich-
ten. De belofte om voor el-
kaar te zorgen is de essentie
van een partnerschap of hu-
welijk. Bij financiële nood
moet een partner bijsprin-
gen voordat de overheid aan
bod komt. Vrienden zouden
in een dergelijke situatie als
eersten de portemonnee
moeten trekken voordat je
als single een beroep kunt
doen op de overheid. Weg
huurtoeslag of bijstand. Zo
raken singles hun financiële
onafhankelijkheid kwijt en
waarschijnlijk ook vrien-
den. 

Onafhankelijkheid
Beste alleenstaanden,

koester onafhankelijkheid,
cultiveer geen slachtoffer-
rol, gebruik je inventiviteit.
Dring bij de woningcorpora-
tie aan op de bouw van klei-
nere goedkope woningen en

doe de boodschappen
met vrienden.

Koop dat waar-
van het tweede
item gratis is
en deel de kos-
ten. Zo leef je
voor de helft
van de prijs. De
happy single is
niet achterge-

steld maar heeft
meer kansen dan
ooit.
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