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‘Behoren wij niet waardig oud te worden? Ja. Is een rimpelloze 
bovenlip nu echt een paar honderd euro waard? Nou en of’Sylvia Witteman 

gaat naar 
de dokter 

voor fillers PAGINA V16

In de coupé zat een vrouw 
op leeftijd te bellen. Ze 
sloot haar gesprek af met: 
‘Groetjes, veel plezier voor 
de tv, doe-doeg!’ Daarna 
ging ze zelf ook tv kijken 
op haar telefoon, op volle 
sterkte, zonder oortjes in.

Er wordt wel gezegd dat 
jonge mensen alleen maar 
op hun telefoon zitten, 
maar zij hebben vaak wel 
meer ideeën over tele-
foonetiquette. Tijdens 
etentjes leggen ze hem 
omgekeerd op tafel. Bij een 
voorstelling staat hij op 
stil.

De vrouw in de trein had 
duidelijk nog nooit van 

telefoonetiquette ge-
hoord. Zou ik haar moeten 
vragen of ze oortjes bij 
zich had? Ik durfde het ge-
sprek niet aan, bang voor 
totaal onbegrip of een 
 ruzieachtige sfeer.

Een man in de coupé 
dacht daar anders over. Hij 
liep naar haar toe en zei: 
‘Zou u het geluid kunnen 
uitzetten? Want dit is best 
wel vervelend.’

‘Oké, prima hoor!’, 
 antwoordde de vrouw.

Ik besloot de formule-
ring ‘best wel vervelend’ te 
onthouden.

Paulien Cornelisse
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In Zuidbroek bivakkeren vijfhonderd asielzoekers in een hal zonder daglicht en privacy. Bedoeld als noodoplossing, maar ze zitten er al 
zes maanden. Gefrustreerde asielzoekers raken verzeild in vechtpartijen en krijgen om de haverklap boetes. ‘Niemand die ze iets uitlegt.’

Noodopvang wordt het nieuwe normaal
en drijft asielzoekers tot wanhoop
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Ben Feringa won 
de Nobelprijs. 
‘Dat een jongen 
van de boerderij 
dit kon bereiken’
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Kabinet passeert parlement 

n Het kabinet maakt steeds gemakkelijker gebruik van 
een noodmaatregel om geld uit te geven zonder vooraf-
gaande toestemming van het parlement. In 2022 gebeur-
de dit in totaal voor 20,7 miljard euro, zo blijkt uit onder-
zoek van de Volkskrant

Hilversum 
onderzoekt 
zichzelf. 
Maar levert 
het wat op?
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