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Dating Boek over beroepskoppelaar op niveau

Laatste
rafelrandje
De ‘body-copy’ letters

Het Tuinhuisje

zijn moeilijk leesbaar.
U kunt de tekst
in uw PC vergroten.
Redacteur Maarten Moll verblijft een week in het
tuinhuisje van Jan Wolkers op het volkstuincomplex
Amstelglorie. Het huisje, dat Wolkers van 1972 tot 1981
bezat, is tegenwoordig een schrijversresidentie.

V

anochtend kwam Herman van
Bostelen foto’s maken. Om het
project De Wolkerstuin op Amstelglorie vast te leggen. Zelden
zo’n aardige, zachtaardige fotograaf gezien. Ik hoefde niet op het
dak te gaan zitten (voor het grappige eﬀect), of
naakt als Jan Wolkers voor een paar planten te
gaan staan (stoere foto), of met tuingereedschap
op mijn knieën tussen de prei en zonnebloemen
(authentieke pose). Ik stond midden in het paradijs en liet me door Herman fotograferen.
Voelde ik me dan misschien toch niet een klein
beetje Jan Wolkers? Nee. Wel zou ik langer in zijn
tuinhuisje willen verblijven. Geen televisie, geen
internet, geen warm water, geen werkende kachel.
Voor velen alle reden om weer naar de stad te
vluchten, maar ik red het hier prima. Ik heb in alle
vroegte al een kwartier naar een zich voortbewegende slak gekeken. Kan geen zencursus tegenop.
En graag zou ik, na een instructie van tuinman
Wim Hemkes, eens ﬂink in die tuin tekeergaan.
Dat gaat nu niet, want Wim viert vakantie op Sardinië en als ik zonder kunde de tuin in trek, bestaat de kans dat ik op de een of andere manier
toch de Japanse duizendknoop naar deze tuin
breng – deze extreem hardnekkige en invasieve
exoot woekert en verspreidt zich razendsnel – en
dat wil je niet.
Ik wil hier dus eigenlijk niet meer weg. Gisteren
voerde ik met een snee bruinbrood zestien eenden
en ik was zo blij als een kind. Daarna dronk ik kofﬁe met Florence Tonk, initiatiefneemster van de
Wolkerstuin op Amstelglorie, en eigenaar van
een tuintje. Dit park, het geldt voor alle volkstuincomplexen binnen de Ring, is zo langzamerhand
een laatste rafelrandje van de stad. Dat mag echt
niet verdwijnen, vindt Tonk.
Dit is een plek die niet helemaal is vastgeklonken met regels, die niet is gladgestreken door de
stadsplanologen wie dit dure stuk grond een
doorn in het oog is. Ze vertelt dat er al plannen bestonden hier woningen te bouwen. Niet voor de
kinderen van de planologen uiteraard, want die
zouden het niet kunnen betalen. (Je zou Japanse
duizendknoop in de tuinen van die planologen
willen zaaien.)
Ik liet me intussen gewillig vastleggen in het paradijs, en Herman verloor zijn bril (Etos, €3,00).
Na intensief speuren vonden we de bril niet terug.
We namen maar aan dat Jan Wolkers boven misschien een bril nodig had om nog lang te kunnen
genieten van ‘zijn’ tuin.
Maarten Moll

Deze plek is niet helemaal met
regels vastgeklonken en
gladgestreken door planologen

‘Vrouwen
zijn jagers
geworden’
Pier Ebbinge helpt de top van de
samenleving het geluk te vinden, zijn
contactadvertenties zijn befaamd.
Over de liefdesmakelaar schreef Mark
Koster Cupido van de rijken, dat deze week
verschijnt. ‘Als ik slaag heeft het voor
mensen zo veel waarde, dat is ongelooflijk.’

Misha Melita
AMSTERDAM
Eigenlijk vond hij het niet nodig, een boek over
zijn werk. Maar Mark Koster, journalist bij zakenblad Quote, was zo enthousiast dat Pier Ebbinge (79) zich liet overhalen. Bovendien was
het een kans om nog iets te doen met zijn eigen
boek, dat hij een paar jaar geleden schreef en de
drukpers nooit haalde. “Dat was een goed boek,
maar het was saai om te lezen,” zegt Ebbinge. De
adviezen uit het boek zijn nu in delen opgenomen in Cupido van de rijken, dat morgen verschijnt.
Bij het grote publiek is Ebbinge vooral bekend
van zijn advertenties in de zaterdagedities van
NRC Handelsblad, de Volkskrant en Het Financieele Dagblad. Staccato geschreven aanbevelingen van welgestelde ‘opdrachtgevers’, zoals
Ebbinge zijn clientèle noemt. Ze lezen als korte
gedichten, met weloverwogen en archaïsch
aandoende bewoordingen waarin werk, hobby’s en eisen aan de gezochte levenspartner elkaar vlug opvolgen. “Een goede advertentietekst trekt aan en stoot af,” zegt Ebbinge. Aan de

‘Die advertenties van mij worden
gelezen alsof het columns zijn.
Ze moeten echt goed zijn’

teksten besteedt hij dan ook veel aandacht.
“Soms word ik ’s nachts wakker en denk ik: vierde regel van boven, rechts, dat woord moet ik
vervangen. Die advertenties van mij, die worden gelezen alsof het columns zijn. Ze moeten
echt goed zijn.”
Wie zich in een advertentie herkent, kan via de
website van Ebbinge reageren. Dat gebeurt niet
via een simpele like of swipe. Wie de reageerknop aanklikt moet een ﬂinke vragenlijst invullen met vragen die variëren van plannen voor de
komende vijf jaar en favoriete boeken, tot hoeveel uur er per dag achter de computer wordt
doorgebracht. Per opdrachtgever krijgt Ebbinge
zo’n honderd ingevulde vragenlijsten binnen,
met uitschieters richting de tweehonderd. De
ongeschikte kandidaten pikt Ebbinge er met ge-

mak uit. “Er zijn veel mensen die reageren omdat ze denken: dat lijkt mij wel wat, terwijl ze
zich niet hebben afgevraagd of ze bij die persoon passen.” Die krijgen van Ebbinge een
vriendelijke afschrijbrief, die hij per opdrachtgever aanpast.

Defensiemechanismen
Uit de vragenlijsten kiest hij uiteindelijk tussen
de zes en acht personen uit, die hij benadert voor
een uitgebreid interview. “Je zou het interview
kunnen vergelijken met een anamnese. Als ik
tweeënhalf uur iemand tegenover me heb, dan
weet ik helemaal precies hoe die persoon in elkaar zit in relatie tot het leven. Mensen worden
gevormd door het leven dat ze achter zich hebben, en daar wil ik achter komen. Wat zijn hun
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€ 20.000
→ Een opdracht geven kost, inclusief btw en
advertentiekosten, 20.000 euro.

‘Sommigen denken: met Ebbinge
krijg ik het snoepje van de week
dat ik graag wil. Zo werkt het niet’

nog een succesfee van in elk geval 20.000 euro.
Behoorlijke bedragen, maar voor zijn opdrachtgevers geen probleem, zegt Ebbinge. “Als ik
slaag heeft het voor mensen zo veel waarde, dat
is ongelooflijk. Eigenlijk onbetaalbaar.” Wie
denkt dat mensen met dat geld de mannen of
vrouwen van zich af moet slaan en makkelijk
aan een partner komen, heeft het mis. Ebbinge
heeft het druk zat. “Juist mensen van wie je
denkt: die vindt zo iemand, blijven vaak alleen.
Het zijn bijzondere mensen en daar moet ik een
bijzondere partner voor vinden.”
Wat opvalt in het boek en op de website van
Ebbinge, waar alle advertenties terug te lezen
zijn, is dat veel opdrachtgevers succesvolle
vrouwen zijn tussen de veertig en zeventig.
Jong oud, beschrijft Ebbinge ze. Vaak gescheiden, soms met kinderen en in elk geval met een
veeleisende carrière. “Vrouwen zijn jagers geworden,” zegt Ebbinge. En juist voor succesvolle vrouwen is het soms moeilijk een geschikte
man te vinden.
Aan de ene kant is de emancipatie debet,
denkt Ebbinge, waardoor zowel mannen als
vrouwen erg ‘ik-gefocust’ zijn geworden en zich
minder makkelijk aanpassen aan een partner.
Ook traditionele genderrollen spelen mee. Zo
zijn er toch nog mannen die zich geïntimideerd
voelen door een vrouw die succesvoller is dan
hijzelf. “En tegelijkertijd willen ook veel vrouwen, hoe succesvol ze ook zijn, een man die nóg
succesvoller is,” analyseert Ebbinge. Een gat in
de markt dus, dat Ebbinge met zijn bureau probeert te dichten.

Gevoel troef

→ Pier Ebbinge: ‘Het leven heeft
mij opgeleid om dit te doen.’
FOTO MARC DRIESSEN

reflexen? Hun defensiemechanismen? Wat zijn
leuke kanten, en minder leuke kanten? Vaak zijn
mensen zelf ook blij met het interview, want ze
leren veel bij over zichzelf.”
De laatste fase is het voorstellen van de, naar
Ebbinges mening, mogelijke partners aan de opdrachtgever. Een lunchafspraak, of uit eten in
een goed restaurant. Het liefst een paar keer en
rustig aan. Als ze na vier maanden nog afspreken, zit Ebbinges taak erop, dan is de kans groot
dat er een langdurige relatie uit voortkomt.
Ebbinges werkwijze staat in schril contrast tot
hoe het gros van de mensen in het internettijdperk op zoek gaat naar een relatie. Datingwebsites en -apps maken het de moderne single
makkelijk om andere singles te ontmoeten,
maar oppervlakkigheid ligt op de loer, waar-

schuwt Ebbinge. “Vaak gaat het dan toch om lichamelijk contact, zelfs als mensen zeggen dat
ze op zoek zijn naar een bestendige relatie.”

Snoepje van de week
Bovendien weten mensen soms zelf niet goed
wat ze zoeken, of wat voor partner geschikt zou
zijn. Ook daar helpt Ebbinge bij. Want opdrachtgevers hebben misschien wel een kwaliteitenlijstje in hun hoofd, daar trekt de koppelaar
zich niets van aan. “Ik kom weleens vrouwen
en mannen in mijn werk tegen die precies
weten wat ze willen en dan denken ze: ik schakel
Ebbinge in en dan krijg ik het snoepje van de
week dat ik graag wil hebben. Zo werkt het niet.
Ze moeten er zelf ook verdomd hard aan
werken. Als iemand star blijft en niet mee wil

gaan in mijn werkwijze, kan ik die persoon niet
helpen.”
Sommige mensen zijn onbemiddelbaar, zegt
Ebbinge, want wie echt een partner wil, moet
ook bereid zijn om door de buitenkant te kijken
en mensen die misschien op het eerste gezicht
niet aan de criteria op het wensenlijstje voldoen,
een kans te geven. “Je kunt niet de kat uit de
boom kijken die eerste date, ook mijn opdrachtgevers moeten zich laten zien. En dat kan soms
best wennen zijn.”
Het bestand van Ebbinge bestaat vooral uit de
top van de samenleving, want aan de bemiddeling door Pier Ebbinge Relationship hangt een
prijskaartje. Een opdracht geven kost, inclusief
btw en advertentiekosten, 20.000 euro en als er
een match tot stand komt krijgt Ebbinge ook

Ebbinge, die zich in zijn carrière van marketingjongen tot oprichter van een succesvolle
headhuntingpraktijk ontwikkelde, pakt het
koppelen van geliefden aan zoals hij bedrijven
aan bestuurders verbond. Voor Ebbinge is de
transfer van het bedrijfsleven naar het privéleven dan ook geen opvallende. “Het leven heeft
mij opgeleid om dit te doen,” zegt hij.
Altijd was hij al geïnteresseerd in wat mensen
beweegt en wat maakt dat ze doen wat ze doen.
Als tiener bestudeerde hij de theorieën van psycholoog Alfred Adler, en zijn hele leven ging er
een stapel psychologieboeken mee op vakantie.
“Ik ben psycholoog, maar ik ben er niet voor opgeleid.” Net als in de marketing en het vinden
van een goede bestuurder, is kennis van mensen
noodzakelijk voor een succesvolle match. “Ik
ben partner searcher zoals ik een executive
searcher was. Bij het vinden van een goede bestuurder was ratio troef, nu is gevoel troef, dat
maakt het wel moeilijker.”
Niets vindt Ebbinge mooier dan zijn huidige
beroep, waarvan hij ook weet dat het zijn laatste
zal zijn. “Ik ben nu nog een jonge man, maar dat
blijf ik niet voor altijd,” zegt hij lachend. Langzaamaan is hij dan ook een zoektocht begonnen
naar een opvolger. Veertig mensen meldden
zich al, maar de vacature staat nog open. “Er is
geen tweede Pier Ebbinge, dat weet ik ook. Maar
ik zou het jammer vinden als mijn methoden en
werkwijze zouden verdwijnen.”
Mark Koster: Cupido van de rijken, achter de
schermen bij Pier Ebbinge Relationship.
Tao Publishers, €20.

