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Verderlicht
Elien, een documentairemaakster, is in Vederlicht genood-
zaakt nog eenmaal terug te blikken op gebeurtenissen in 

haar leven. Als jong meisje volgde ze een beroepsopleiding 
aan een balletacademie, wat sporen heeft nagelaten. Nu 

besluit ze een aantal oud-klasgenoten een weekend lang bij 
haar thuis uit te nodigen om een film te maken over hun 

gezamenlijke verleden. Terwijl ze hun verhalen vastlegt, 
komt er nog een verhaal boven: dat van Abel, een in zichzelf 

gekeerde jongen, die, hoewel hem een groot carrière als 
danser wacht, er niet in slaagt gelukkig te worden. Intussen 
wordt Elien met haar eigen herinneringen geconfronteerd.

Vingerafdruk
Het kabinet stopt voorlopig met de opslag van vingeraf-
drukken uit het biometrisch paspoort. Er moet op termijn 
wel een grote databank komen, maar er is nu nog te veel 
onzekerheid over de veiligheid en betrouwbaarheid. Dat 
schrijft minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner 
(CDA) woensdag in een brief aan de Tweede 
Kamer, meldt RTL Nieuws.
Zowel deskundigen als de Kamer hebben 
twijfels bij een landelijke databank waarin 
vingerafdrukken worden bewaard die zijn 
opgenomen voor het biometrisch paspoort.

IETS TE VIEREN?
Champagne is een mousserende wijn, 
die wordt geproduceerd in het gelijkna-
mige gebied in Frankrijk. Witte cham-
pagne is het bekendste maar er is ook 
rosé champagne. Alleen mousserende 
wijn uit deze regio, gemaakt volgens de 
méthode champenoise mag de naam 
champagne dragen. De term “Franse 
champagne” is dus een pleonasme, aan-
gezien champagne per definitie altijd uit 
Frankrijk komt.

Eén lam 
brengt nog 
geen lente...

Mystery guest
Onze mystery guest spiegelt de beleving van 
uw organisatie, van telefonische reservering 
tot en met het persoonlijke afscheid! U kunt de 
resultaten benchmarken en zo duidelijk trends 
signaleren. Zowel positieve ervaringen als ver-
beterpunten worden direct helder! Een bron van 
ideeën en een ideaal instrument om uw team te 
stimuleren.

Ervaar ik als gast een werkelijk ‘Welkom’? 
Hoe wordt het gastheerschap van individuele 
teamleden ervaren? Voldoen ervaringen in uw 
organisatie aan opgebouwde verwachtingen 
gecreëerd door uw reclame-uitingen en mond-
tot-mond reclame? Wat voor invloed heeft de 
aankleding, inrichting en verzorging van uw 

organisatie op de gastbeleving? 
Worden uw medewerkers als 
pro-actief ervaren? Stimuleert 
de totale ambiance tot meer 
bestedingen? Kom ik als gast 
graag terug
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De Draak is een van de meest favoriete 
symbolen: elke ouder schijnt te hopen 
dat zijn of haar kind in het jaar van de 
draak geboren wordt. Draken hebben 
macht en geluk in het leven. Ze zijn 
geboren monarchen, maar ook idea-
listen. Eigenlijk denken ze al vanaf het 
moment dat ze geboren worden dat ze 
perfect zijn, en dus zijn ze ook niet erg 
flexibel. Ze hebben vaak een grote mond 
maar toch zijn hun meningen belang-
rijk genoeg om naar te luisteren en hun 
advies is altijd goed. Zijn invloed is in 
feite nogal sterk. De Draak kan wel last 
hebben van te veel trots.
Draken zijn moedig, dynamisch en 
heerlijke mensen. Heel zelfverzekerd en 
soms wat tiranniek. Orders van anderen 
verdragen ze absoluut niet.

Draken hebben talent, ze 
zijn intelligent en vast-
houdend. Elke carrière die 
hij kiest zal er eentje zijn 
waarin hij uitblinkt. 

Jaar van de draak

EILAND IN DE WAAL
Het project trekt ook veel inter-
nationale belangstelling. Vanwege 
het innovatieve karakter ervan 
krijgt ‘Ruimte voor de Waal’ zo’n 
1 miljoen euro EU-subsidie om 
kennisdeling met andere Europese 
steden met hoogwaterproblemen 
te bevorderen. 

Atsma: “Het hoogwater in Ne-
derland en het buitenland in de 
afgelopen maanden liet zien dat 
waterveiligheid de basis is van 
onze maatschappij en economie. 
Een goede voorbereiding op de 
toekomst heeft daarom mijn pri-
oriteit. Daarnaast is het een kans 
voor Nederland om deze kennis 
internationaal te delen.” 

Welzijn en Creativiteit
Bij het Amerikaanse bedrijf Google, dat in het eerste 
kwartaal van 2008 de omzet met 30% zag stijgen staat 
niet de hele werkdag in het teken van werk. De directie heeft 
een vijfde van de werktijd gereserveerd als “speelkwartier”. IBM 
en de Universiteit van Tilburg hebben een meditatieruimte inge-
richt. De Politie Rijnland gebruikt de geur van sinaasappels om de rust 
te bewaren. Uit onderzoek van ING, dat overigens geurzuilen met een 
corporate geur in haar gebouwen heeft staan, blijkt dat bedrijven 
medewerkers weinig stimuleren met ideeën te komen. De onder-
zoekers hebben tien geboden opgesteld voor succesvol onderne-
men met personeel. Een borrel is volgens het rapport één van de 
beste initiatieven die de verhouding tussen werknemers verbetert.

Creativiteit is afhankelijk van meerdere factoren: ervaring, met in-
begrip van kennis en technische vaardigheden, talent, het vermogen 
om op nieuwe en flexibele manieren te denken en het vermogen om 
nauwelijks inspirerende perioden te doorstaan. Met name de motivatie 
is van belang: mensen die hun werk leuk vinden, zijn vaak creatiever, func-
tioneren beter, voelen zich prettiger, zijn derhalve fitter en…. gemotiveerder.

SIERADENPRESENTATIE @HAN
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DOOR HET GEBRUIK VAN FSC PAPIER DRAAGT DE HOGESCHOOL
BIJ AAN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN 
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ternationale organisatie die zich inzet voor ver-
antwoord bosbeheer wereldwijd. FSC spreekt 
van verantwoord bosbeheer wanneer op 
evenwichtige wijze rekening wordt gehouden 
met de sociale, ecologische en economische as-
pecten die bij bosbeheer horen. FSC heeft dit op 
een transparante wijze geregeld. Mede hierdoor 
wordt FSC gesteund door alle grote milieu- en 
ontwikkelingsorganisaties.

En daarin is FSC uniek!
Hout- en papierproducten die afkomstig zijn 
uit een FSC-gecertificeerd bos zijn herkenbaar 
aan het FSC-label. Om er zeker van te zijn 
dat producten met dit keurmerk daadwerke-
lijk uit een verantwoord beheerd bos komen, 
moeten alle schakels in de handelsketen van 
het product worden gecertificeerd. Wanneer 
bijvoorbeeld een bosbeheerder, papierfabriek, 
papiergroothandel en drukkerij aan kunnen 
tonen zich aan de regels van FSC te houden, 
kan een product als FSC worden verkocht en 
mag het FSC-logo erop geplaatst worden. De 
certificering van deze bedrijven gebeurt door 
onafhankelijke certificeerders.

Hoe meer vraag er is naar FSC-producten, hoe 
meer hectaren bos volgens de richtlijnen van 
FSC beheerd zullen worden en hoe meer de 
mensen en dieren die van het bos afhankelijk 
zijn hiervan zullen profiteren.

SENSOR
Magazine SENSOR wordt vanaf maart 2012 
gedrukt met FSC-gecertifiseerd papier.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
(MVO) en duurzaamheid staan hoog op de 
agenda’s van bedrijven en overheid. MVO 
draagt bij aan een sterke en stabiele econo-
mie. De HAN heeft de afgelopen jaren een 
brede visie ontwikkeld en wil het duurzaam 
ondernemen uitdragen. Door de keuze om 
het magazine SENSOR te laten drukken 
op FSC papier geeft de HAN een duidelijk 
signaal af. 

Succesvolle Nederlandse bedrijven weten dat 
maatschappelijk verantwoord ondernemen het 
vertrouwen van consumenten, afnemers en 
investeerders wint en een waardevolle investe-
ring is in een goede bedrijfsstrategie. Door het 
maken van bewuste keuzes en dialoog met de 
samenleving spelen bedrijven een belangrijke 
rol in het maken van een betere wereld. Dit 
is niet altijd makkelijk, dus helpt de overheid 
bedrijven waar het kan door het stellen van 
kaders, het ontwikkelen van kennis en ‘good 
practices’.

Verantwoord Ondernemen
(MVO) is gebaseerd op 3 pijlers: people, planet 
en profit. Dit betekent dat bedrijven naast 
het streven naar winst (profit) ook rekening 
houden met de gevolgen van hun activiteiten 
op het milieu (planet) en de mensen binnen en 
buiten het bedrijf (people). MVO wordt ook wel 
duurzaam ondernemen genoemd.

MVO en de balans tussen de 3 pijlers
De balans van de 3 pijlers van MVO is voor 

ieder bedrijf anders. Luchthavens zullen zich 
meer richten op people: de mensen die in de 
buurt van de luchthaven wonen. Een oliemaat-
schappij zal de meeste aandacht besteden aan 
planet: het beperken van de nadelige gevolgen 
voor het milieu.

Toepassen van MVO binnen bedrijven
MVO heeft betrekking op de kernactiviteiten 
van het bedrijf. Voor een papierfabriek kan 
MVO het duurzaam produceren van papier zijn. 
Bedrijven die MVO toepassen, leggen bijvoor-
beeld in een jaarverslag verantwoording af 
over de maatschappelijke gevolgen van hun 
activiteiten. 

MVO geen wet, wel richtlijnen
MVO is niet vastgelegd in de wet. Wel zijn er 
richtlijnen voor MVO ontwikkeld door de Or-
ganisatie voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO). 

MVO & HAN
Duurzaamheid staat bij de Hogeschool van 
Arnhem en Nijmegen hoog in het vaandel. En 
dan niet alleen in onze bedrijfsvoering. Juist in 
het onderwijs en onderzoek en in de relaties in 
de regio heeft duurzaamheid een belangrijke 
plek. Met de aandacht voor duurzaamheid 
onderstreept de HAN het belang van deze ont-
wikkeling in onze samenleving. Op deze wijze 
draagt de HAN bij aan MVO.

FSC-papier
De Forest Stewardship Council (FSC) is een in-

Maatschappelijk

Verantwoord
Ondernemen

Hogeschool Arnhem en Nijmegen
kiest voor duurzaam papier

ARTIKEL
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OUD STUDENT EELKO VAN IERSEL PRESENTEERT RESTYLE VAN 
MAGAZINE SENSOR 
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Grafisch ontwerper vertelt over 
creatie en communicatie 

ARTIKEL

Nieuw 

 Ontwerp 
 van magazine Sensor
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Eelko van Iersel is werkzaam als grafisch 
ontwerper, beeldend kunstenaar en is 
eigenaar van galerie Zeven Zomers. Van 
huis uit is hij creatief therapeut, maar dit 
beroep heeft hij ruim 10 jaar geleden achter 
zich gelaten. Wellicht gaat hij in een later 
stadium weer actief aan het werk met de 
ontwikkeling van andere mensen, door mid-
del van therapie of coaching, maar nu heeft 
hij daar geen ruimte voor.

Eerst moet er worden gecreeërd, ont-
worpen en geschilderd. Dat is zijn grote 
passie. Daar ligt zijn hart op dit moment. 
Als ontwerper is het een uitdaging om met 
de presentatie precies aan te sluiten bij de 
doelgroep, het communicatiedoel en de cul-
tuur van het bedrijf of instelling. De ontwer-
pen moeten verfrissend zijn en helder. Net 
als bij een schilderij moet het beeld in één 
oogopslag spannend zijn en tegelijkertijd 
rust bieden. Die balans is essentieel om 
informatie over te brengen. 

In zijn ontwerpvoorstel voor Sensor draagt 
van Iersel speerpunten aan, zoals FSC-
gecertificeerd papier, wat aansluit bij de 
visie van de HAN om maatschappelijk 
verantwoord te ondernemen. En een actieve 
verbinding tussen het gedrukte magazine en 
digitale content, door middel van QR-codes, 
sociale media (o.a. Facebook, Linkedin en 
Twitter).



‘Zeven Zomers’ is een reizende galerie die 
gebruik maakt van panden die leegstaan of op 
het moment geen bestemming hebben. Als een 
nomade reist de galerie rond om steeds weer 
op een nieuwe plaats de kunst te presenteren. 
Het innovatieve idee van de reizende galerie 
zorgt voor inspirerende exposities en bijzon-
dere samenwerkingen. De afgelopen jaren 
heeft zijn galerie onderkomen gevonden op 
verschillende locaties in Nijmegen: Plein 1944, 
Grote markt, FiftyTwoDegrees, het monumen-
tale Besiendershuis aan de Waalkade en vanaf 
januari 2011 Stikke Hezelstraat 65.

De galerie toont de olieverfschilderijen van 
Eelko van Iersel en exposeert het ruimtelijk 
werk van collegae-kunstenaars. De getoonde 
collectie bestaat uit verschillende disciplines. 
Naast schilderijen vindt u sculpturen in diverse 
materialen en technieken, werken op papier, 
keramiek, glaskunst en video-installaties.

Grafisch ontwerp
De presentatie van uw bedrijf is de eerste 
indruk die klanten en geïnteresseerden krijgen. 
Uw presentatie moet duidelijk, professioneel, 
‘eigen’ en verrassend zijn. Eelko van Iersel 
staat graag voor u klaar om te creëren en mee 
te denken. Verheldering over de identiteit van 
uw werkomgeving is een mooi én noodza-
kelijk proces. Aansluiten op de doelgroep is 
van belang om de communicatieve doelen te 
verwezenlijken. 

Eelko van Iersel is 10 jaar werkzaam als gra-
fisch vormgever. Hij werkt in opdracht voor 
bedrijven en particulieren. Eelko ontwerpt 
logo’s, huisstijlen, boekomslagen, brochures, 
flyers, magazines, kaarten en websites. Voor 

Creatie & Communicatie
Eelko van Iersel is oud-student van de HAN. In 1999 behaalde 
hij zijn diploma van de opleiding Creatieve Therapie, waarna 
hij enkele jaren werkzaam was als therapeut in de psychiatrie. 
Daarna besloot hij om te kiezen voor zijn droom; ‘het creëren van 
kunst’ en ‘ervan kunnen leven’. Een spannende keuze, die ervoor 
zorgde dat hij zich volledig kon toewijden en ontwikkelen, zowel 
op professioneel, psychologisch als op spiritueel vlak. De olieverf-
schilderijen van Eelko van Iersel stralen kracht, licht en warmte 
uit. In zijn schilderijen schijnt het vormloze door de vorm. De 
fantasie van de toeschouwer wordt geprikkeld bij het zien van de 
organische kleurvlakken en composities. Mede daardoor herkent 
de toeschouwer beelden en krijgen herinneringen vorm. Zo ont-
staan er concrete voorstellingen in schilderijen die van origine 
non-figuratief bedoeld zijn. Eelko maakt de schilderijen met zijn 
handen en gebruikt daarbij geen penselen en kwasten. Verschil-
lende verfsoorten en zand vormen zijn schilderspalet, waardoor 
de huid van het schilderij gelaagd en robuust is. Vanuit zijn visie 
en overtuiging is er altijd en overal inspiratie. ‘Het enige wat ik 
moet doen is openstaan voor de inspiratie die er is. Dat gebeurt 
wanneer ik de stilte in mezelf ervaar en vanuit spirit creëer’. 

Ondernemer
Van Iersel is ambitieus en ziet het als een uitdaging om zijn on-
derneming op een kwalitatieve wijze neer te zetten. Zijn bedrijf 
bestaat sinds 2002 en in de afgelopen 10 jaar is hij werkzaam als 
beeldend kunstenaar, grafisch ontwerper en is hij eigenaar van 
Galerie Zeven Zomers. Drie professies in één persoon. Drie pro-
fessies die bijdragen aan de uiting van de verschillende kwalitei-
ten van Eelko. De gemeenschappelijke factor is: het creëren van 
schoonheid, het integreren van levensenergie, vreugde en zeg-
gingskracht. Hij wil iets toevoegen, creatie en inspiratie brengen. 

Galerie Zeven Zomers
Sinds 2003 is hij eigenaar van galerie Zeven Zomers. Het getal 
Zeven wordt geassocieerd met spiritualiteit, mystiek en geluk. En 
Zomers refereert aan: warmte, zon, licht, natuur, kleuren, en vrij-
heid. Vanuit die basis presenteert de galerie hedendaagse kunst 
van Nederlandse en buitenlandse kunstenaars.

NIEUW ONTWERP VAN MAGAZINE SENSOR
EIGENTIJDS VERBINDEN EN STIJLVOLLE COMMUNICATIE 
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het fonds Cure & Care van Uitgeverij Boom ont-
werpt hij, sinds 2004, boekomslagen. Voor Cure 
& Care Development maakt hij, vanaf 2001, 
brochures en opleidingsgidsen. Eelko heeft 
onder andere gewerkt voor: Argonaut Advies, 
magazine de Blik en de HSK Groep. De afge-
lopen periode heeft hij huisstijlen ontwikkelt 
voor Durftevragen, De Graaf Nefkens advoca-
ten, Joymed, Oefentherapie CESAR Nijmegen 
Oost én scnenarioschrijver Pieter van de Water-
beemd (bekend van Billy Holiday, ‘Sonny boy’ 
en musical ‘Doe maar’). Voor zijn eigen bedrijf 
heeft hij, begin 2011, twee nieuwe huisstijlen 
gespresenteerd: ‘Galerie Zeven Zomers’ en 
‘Eelko van Iersel grafisch ontwerp’.

Sensor
Galerie Zeven Zomers presenteerde tijdens de 
laatste expositie van 2011 houten objecten van 
Gerard Kessels. Eerlijke objecten, die presentie 

en puurheid uitstralen. Deze objecten werden 
tijdens de expositie prachtig gecombineerd 
met de olieverfschilderijen van Eelko van 
Iersel, bronzen beelden van Chris Hendriks, 
stenen beelden van Anneke Ruimschotel en 
assemblagekunst van Frank van der Meijden 
(ex-manager van Doe maar en Bløf). Gerard 
Kessels is tevens docent Pschychomotorische 
therapie (PMT) bij de HAN en hij legde contact 
met hoofdredacteur Han Geurts om een artikel 
te plaatsen in Sensor. Raïssa Soeter bezocht 
galerie Zeven Zomers en sprak samen met 
Eelko van Iersel over de kunsten, hert onderne-
merschap, de galerie en zijn werk als grafisch 
ontwerper. Zodoende kwam er ter sprake dat 
de redactie van Sensor open stond om een 
samenwerking aan te gaan met een nieuwe 
vormgever. Na een kennismakingsgesprek met 
Han Geurts is Van Iersel aan de slag gegaan 
met het ontwerp van een aantal pagina’s om 

zodoende een indruk te geven van de style die 
hij voor ogen heeft. Het resultaat ziet u in deze 
presentatie. Een frisse restyle, waarbij klassieke 
en moderne lettertypes gecombineerd worden. 
Van Iersel werkt graag met veel beeldmateri-
aal, grote foto’s en veel ruimte. Lege ruimte is 
belangrijk om de informatie goed te commu-
niceren. Het magazine moet functioneren als 
verbinding. Een verbinding tussen de verschil-
lende opleidingen, tussen docenten, medewer-
kers en studenten, maar ook als verbinding 
tussen gedrukte en digitale content. 

Magazine
Het gebruik van smartphones en sociale media 
creëert een verbinding tussen gedrukte en di-
gitale content. Via QR-codes kunnen geïnteres-
seerden direct meer informatie vinden over het 
onderwerp op internet. Het gedrukte magazine 
blijft de spil. Sensor gaat nog meer verbinden. 

Houten beeld van Gerard Kessels  Schilderij van Eelko van Iersel

ARTIKEL
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Hangsloten van geliefden 
gijzelen beroemde bruggen
Stelletjes hebben soms de gewoonte om hun liefde op een bij-
zondere manier tot uiting te brengen. Het kerven van initia-
len in een boomstam is echter verleden tijd. Hippe stelletjes 
bezegelen de liefde tegenwoordig met een hangslot, waar ze 
hun namen op schrijven om het daarna vast te maken aan 
een brug. De sleutels worden in het water gegooid.

Beroemde bruggen in Europa gaan letterlijk gebukt onder 
het gewicht van de hangsloten. Het idee van het plaatsen van 
hangsloten door liefdeskoppels op hekken of bruggen, zou 
zijn begonnen in de jaren tachtig in Hongarije. Inmiddels is 
dit fenomeen uitgebreid over heel de wereld.

Roman
Toen het gebruik in 2007 in de Italiaanse roman ‘Ho Voglia 
De Te’ van auteur Federico Moccia te sprake kwam, was het 
hek in Italië van de dam. De hoofdpersonages zweren elkaar 
in het boek eeuwige liefde door een hangslot aan de Milvio 
brug in Rome vast te maken en de sleutels in de rivier de Ti-
ber te werpen. De lantaarnpalen op deze brug dreigen het nu 
te begeven onder het gewicht van de metalen sloten.

Hype
Sindsdien is de hype overgewaaid naar andere Italiaanse ste-
den zoals Venetië waar de beroemde Rialto brug een geliefd 
doelwit is. In Verona worden de sloten vastgemaakt aan het 
huis waar Romeo zijn Julia zou verleid hebben. Ook bruggen 
in andere Europese steden waaronder Parijs en Keulen ont-
snappen er niet aan. 

De Spaanse stad Sevilla stond ook bekend om haar liefdesslo-
ten op de brug Isabel II. De gemeente heeft echter een stokje 
voor de traditie gestoken. De brug zou schade oplopen door 
de hangsloten en dus werden ze allemaal verwijderd. 

Criminelen
Ook in Italië is niet iedereen blij met de hangsloten. In een 
column op de voorpagina van de Italiaanse krant La Repub-
blica worden de verliefde stelletjes criminelen genoemd die 
hoge boetes verdienen of zelfs een celstraf. Wellicht is ook 
het ophangen van liefdessloten daar binnenkort verleden tijd 
en moeten geliefden zich weer wenden tot het kerven in een 
boomstam.
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Hangsloten worden vaak door verliefde 
koppeltjes aan brugrelingen of openbare 

hekkens vastgemaakt om hun liefde te be-
zegelen. De sleutels worden daarna wegge-
worpen. De traditie ontstond in de Hongaar-

se stad Pécs en nu hebben heel wat grote 
steden plaatsen waar dit gebruik populair is, 
bijvoorbeeld de Pont des Arts en de Pont de 
l’Archevêché te Parijs of de Tower Bridge in 

Londen.

‘BRUG DER LIEFDE’ IN PARIJS
GELIEFDEN PLAATSEN EEN SLOTJE OP DE DE PONT DES ARTS 

Verbindende
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WANDELENDE STELLETJES OP ‘DE BRUG VAN DE LIEFDE’
EEN RITUEEL OM DE LIEFDE TE VERBINDEN
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Die avond heeft mijn leven gered
en dat van haar

Le pont de

  l’Amour
Liefde verzegel je met een hangslot
Op Valentijnsdag zijn traditionele symbolen van liefde 
zoals rozen niet te zien op de historische Tumskibrug over 
de Oderrivier, die de Poolse stad Wroclaw doorkruist. Op 
deze brug der liefde hangen duizenden sloten in alle ma-
ten en kleuren met daarin vaak de namen van de geliefden 
gegraveerd. “We gooien de sleutels weg en onze liefde 
duurt voor eeuwig”, zegt Jola, een universiteitsstudente 
die een hangslot aan de brugleuning heeft gehangen met 
haar vriendje Maciej. “Het is een plek waar we onze liefde 
verzegelen zodat die ons nooit meer kan ontsnappen”, 
vult Maciej haar aan. “In Nederland is het waarschijn-
lijk illegaal om sloten aan bruggen te bevestigen. Het is 
openbaar eigendom. Het zou heel wat geld kosten om elk 
hangslot te verwijderen”, aldus de Nederlandse toeriste Ju-
liette. Ze is in Wroclaw in het zuidwesten in Polen met haar 
Duitse vriendje Jonas. Op de lange termijn zou het extra 
gewicht van de sloten de eeuwenoude Tumskibrug in ge-
vaar kunnen brengen. Maar experts zeggen dat daarvoor 
een veelvoud nodig is van wat er nu hangt. Koppels op de 
brug kunnen nog jaren hun affectie tonen met hangsloten. 
Op meer plaatsen in Europa zijn plekken gesignaleerd die 
op Valentijnsdag bezaaid worden met hangsloten. Onder 
meer in Parijs, Rome, Kiev en Riga.

Suicidaal stel wordt verliefd op brug
Zo zie je maar weer dat achter de wolken altijd de zon 
schijnt. Net toen een Rus, die door zijn verloofde in de 
steek werd gelaten, op het punt stond van een brug te 
springen, werd hij verliefd op een vrouw die er ook een 
einde aan wilde maken. Andriej Ivanov (26) en Maria 
Petrova (21) raakten met elkaar aan de praat toen hij haar 
over de reling van een burg in Ufa zag klimmen. De twee 
vielen als een blok voor elkaar. “Die avond heeft mijn leven 
gered, en dat van haar”, aldus Ivanov. Het stel wil gaan 
trouwen.
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Liefdessloten in Hengelo 

Na Rome, Keulen, Moskou en Seoul zijn 
liefdessloten nu ook in Hengelo gespot. Te-
genover café De Twee Wezen hebben twee 
romantische mannen uit Hengelo de na-
men van hun geliefden in een slot gegra-
veerd en opgehangen aan een hekwerk. 
Het is een fenomeen wat normaal gespro-
ken alleen in grote steden voorkomt. Hon-
derden sloten hangen er bijvoorbeeld in 
Rome aan een brug, maar het wordt ook 
gezien aan hekken. Het idee is simpel. Je 
kerft de initialen van jou en je liefje op een 
hangslot, hangt het op en gooit vervolgens 
het sleuteltje weg. Het zou geluk moeten 
brengen.

Rome zet slijptol in harten
Rome heeft de strijd tegen liefdeskoppels ingezet. Alle hangsloten die liefdeskoppels 
aan de brug de Ponte Milvio hebben gehangen, als bezegeling van hun liefde, worden 
verwijderd. De brug in het hart van Rome staat bekend om het aanzicht van de dui-
zenden lucchetti d’amor (sloten van de liefde) die er aan geketend zijn door tortelduif-
jes.

Duizenden verliefde toeristen en Italiaanse stelletjes hingen al een hangslot, met 
daarop een liefdesboodschap, aan de brug, als teken van liefde en als aandenken 
aan het moment dat ze samen op de bewuste plek waren. Om de liefde te verzegelen 
wordt de sleutel van het slot vervolgens in de onderliggende rivier de Tiber gegooid.

Reden voor de plotselinge hangslothype is de verfilming van de vijf jaar geleden ver-
schenen bestseller Ho voglia di te (Ik heb zin in je). Daarin is een passage te zien waar 
een jong koppel een slot ophangt op de Ponte Milvio, kust en de sleutel vervolgens in 
de Tiber gooit.

Maar aan al het goede komt een eind. Zo ook aan het slot op de liefde. Volgens be-
stuurders in Rome is er “niets romantisch aan het fenomeen en wordt de brug er rom-
melig en lelijk door.” Bovendien is het gewicht van de sloten enorm belastend voor de 
brug, om maar een indicatie te geven van de enorme aantallen lucchetti d’amor.

Als compromis werd er door de gemeenteraad van Rome toegezegd dat er in de buurt 
van de Ponte Milvio een locatie komt waar de sloten nu opgehangen kunnen worden. 
Al verwacht men dat hier geen genoegen mee wordt genomen. Velen zullen gewoon 
terugkeren naar ‘De brug der Liefde.’

Niet alleen in Rome worden figuurlijk harten doorgezaagd. Op heel veel andere brug-
gen wereldwijd is de strijd al ingezet tegen de lovelocks. Zo is de Pont de l’Archeveche 
in Parijs al eens ontdaan van haar duizenden sloten. Op de Ponte Vecchio in Florence 
riskeer je zelfs een boete van 50 euro wanneer je betrapt wordt op het ophangen van 
een slot.
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10 liefdesrituelen
Hou de passie erin

Een mens is een gewoontedier en daar kan 
jij in de liefde handig gebruik van maken! 
Gewoontes hebben typisch 2 weken nodig 
om aan te leren maar 60 dagen om af te 
leren. Creëer dus je eigen liefdesrituelen en 
blijf verslaafd aan elkaar.

1   Word verslaafd aan dezelfde tv-
serie

Of het nu CSI Miami is of gewoon samen ra-
den tijdens Blokken, samen televisie kijken 
is zoveel leuker! 

2  Neem samen een siësta
Geniet ervan om in het weekend even 
samen een break te nemen. Misschien val 
je niet meteen in slaap maar ontspannend 
is het zeker!

3 Begin je week samen in de douche
Zorg ervoor dat je vanaf nu met plezier 
de week start door elke maandagochtend 
samen te douchen. 

4 Hou een net-thuis-knuffel-moment
Wacht even met de praktische zaken te 
regelen, hou je nog even in om te vertellen 
hoe je dag was en geef elkaar gewoon eerst 
een knuffel. 

5 Vier elke week een avond feest
Kies één weekavond uit als jullie feest-
avond. Ofwel ga je uit eten, ofwel kook 
je voor elkaar, ofwel neem je samen een 
relaxerend bad. 

6 Ontwikkel je eigen taaltje
Niemand weet hoe jullie zijn boterhammen 
met choco en banaan noemen, welke term 
hij gebruikt voor jouw paarse schoentjes, of 
hoe jullie zijn rare neef gedoopt hebben. 

7 Duik samen onder de lakens
Ga op hetzelfde moment naar bed, zelfs al 
blijft eentje van jullie nog even lezen. 

8 Zeg het op jouw manier
Maak er een gewoonte van om elkaar af en 
toe te zeggen hoe graag je elkaar ziet.

9 Ontbijt samen
Hoe druk de dag ook mag worden, dit 
moment nemen ze jullie niet meer af: jullie 
ontbijt-à-deux!

10 Kleed je op voor het avondeten
Soms is die oude, uitgeleefde joggingbroek 
zo verleidelijk maar neem toch de moeite 
om leuk gekleed aan tafel te verschijnen. 
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