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niet verstaan of niet begrepen’

‘Geen drama, maar
pittige emotie’
Terwijl de 28-jarige Bas te Braak
(artiestennaam
Inf) in afwachting
in Utrecht verblijft,
wordt op de Amerikaanse hip-hopzenders lovend gesproken over de productie van zijn
single You Don’t Know, opgenomen
met de vooralsnog onbekende
rapper Sneaky Pete. Vijf vragen
aan beatmaker Inf.

1

De single is deze week in de
charts (internetradio) gestegen
van de 26ste naar 21ste plek. Ik zou
zeggen: pak het vliegtuig naar Amerika.
,,Dat zit er nu niet in. Ik verwacht
eind dit jaar een kindje, dus dat
heeft voorrang. Maar het is wel raar
om geen benul te hebben van wat
mensen van je single vinden en hoe
vaak die gedraaid wordt.

2

Wat betekent dit succes voor
jou?
,,Het geeft me naamsbekendheid
en ik kan verwachten dat er wat
geld terugvloeit.’’

3

Word je er rijk van?
,,Nee, als beatmaker heb je geen
vast inkomen en ik wil niet riskeren
om een week geen eten op tafel te
krijgen. Ik heb daarom ook een
vaste baan bij de Nederlandse
Spoorwegen.

4

Je kwam Sneaky Pete voor het
eerst tegen bij het Amerikaanse
platenlabel Beat’s Broke, waar jullie
beiden voor werken. Wat is hij voor
persoon?
,,Een heel gedreven iemand. Hij
probeert overal bovenop te zitten
en wil echt carrière maken in de
muziek.

5

Sneaky Pete schreef de tekst op
jouw beat. Waar gaat You Don’t
Know over?
,,De tekst bevat geen drama, maar
pittige emotie. Een frustratieschreeuw, omdat er zoveel dingen
zijn die je probeert en die niet
lukken. In Amerika is het erg moeilijk om als rapper door te breken.’’

IRENE DE ZWAAN

Drie geldpotjes voor werven
conciërges basisscholen
UTRECHT

maar die gingen niet open.’’
Voor de officier van justitie telt
iets anders: ,,De openbare orde
werd of dreigde te worden verstoord.’’ De videobeelden van cameraman Andreas Thedieck (in het tumult voor demonstrant aangezien)
spreken wat haar betreft boekdelen.
Alle fietsers op de busbaan, fietsers
tussen de bussen op het Vredenburg, fietsers die tegen het verkeer
in en door rood licht gaan en op de
Monicabrug op de rijbaan rijden.
,,En een clown met een rood/groen

bordje die het verkeer regelt, neemt
natuurlijk niemand serieus.’’
De neus mocht niet mee naar binnen, maar het bewuste bordje heeft
clown Yvonne (34) maar mooi bij
zich. ,,Wij als clowns wilden er juist
voor zorgen dat alles vrolijk zou verlopen. Van agressie van het publiek
hebben we geen last gehad.’’
Kortom: ,,Een brute en intimiderende arrestatie,’’ aldus advocaat
Meindert Stelling. Machtsmisbruik
en een Openbaar Ministerie dat zich
op sleeptouw heeft laten nemen

door een onkundige politieinspecteur.
Al verklaarde toenmalig burgemeester Annie Brouwer destijds dat
het vervelend was dat de airco in het
gerechtsgebouw niet aanstond, zo
ver wilde de kantonrechter nog niet
gaan.
Daarvoor zou een aparte rechtszaak nodig zijn. Maar dat de aanwijzingen van de politie in de chaos op
zijn minst niet voor iedereen helder
waren, daar kon ook zij niet omheen.

Verborgen Domplein toneel
van benefietdiner
HANNAH AEHLE
UTRECHT

Ontdek het verborgen Domplein.
Dat is het motto van het eerste Dompleindiner op 8 juni.
Het is een initiatief van Rotary
Utrecht en Rotaract Utrecht om
geld in te zamelen voor de Rafaelschool in Kanaleneiland. ,,Die twee
organiseren activiteiten voor het
goede doel. Daarbinnen past ook
een benefietactiviteit als deze,’’ legt
Bas Nugteren, een van de organisatoren, uit.
De Rafaelschool verzorgt voor
stad en regio Utrecht (voortgezet)
speciaal onderwijs voor kinderen en
jongeren met een verstandelijke

handicap. Er zijn ruim 180 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar.
De school wil met de opbrengst van
de avond nieuwe speeltoestellen
voor de kinderen kopen. ,,Volgens
ons is het nodig dat die er komen. In
het onderwijs vallen de kosten hiervoor niet binnen de reguliere bekostiging,’’ legt Nugteren uit. Er is voor
de klimrekken en andere speelobjecten ongeveer 20.000 euro nodig.
,,Met het diner hopen we tussen de
7000 en de 10.000 euro op te halen.’’
Wat er die avond precies gaat gebeuren, verklapt Nugteren niet:
,,Dat houden we nog even voor ons;
dat past ook wel bij het thema. We
nuttigen in ieder geval gezamenlijk
een maaltijd, met tussendoor aller-

lei culturele activiteiten die te maken hebben met het Domplein, zoals dans en muziek.’’
Samen met studenten van het
ROC Midden Nederland en de Hogeschool Utrecht wordt de avond voorbereid. De studenten van de Hogeschool hebben geholpen bij het ontwerpen en uitwerken van het programma, de leerlingen van het ROC
verzorgen op de avond zelf samen
met OudLondon de catering.
Het diner begint om 17.30 uur en
kost 60 euro per persoon. Sponsoren kunnen een tafel reserveren
voor 1000 euro (tot 10 personen).
■ Meer informatie opvragen en
aanmelden kan via mail@dompleindiner.nl.

Nu moeten ook de laatste 25 Utrechtse basisscholen er één krijgen: een
conciërge. De gemeente Utrecht
krijgt hiervoor ruim 1 miljoen euro
subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De 83 Utrechtse basisscholen kunnen binnenkort voor een conciërge
maximaal twee werkdagen subsidie
aanvragen, wat neerkomt op 12.937
euro. Voorwaarde is wel dat de conciërge voor onbepaalde tijd wordt
aangenomen, tenminste tweeënhalve dag werkt en het contract tussen
1 januari 2007 en 15 oktober 2008 is
ingegaan.
Via de CAO voor onderwijsonder-

steuning kan een conciërge voor
nog eens één dag gesubsidieerd worden. Dan kan een school de conciërge dus voor drie dagen vanuit subsidies betalen, al geldt ook hier een
voorwaarde: de conciërge moet ten
minste vier dagen werken.
Schoolbesturen kunnen de subsidie tussen 15 mei en 30 juni aanvragen.
Voor ten minste 21 scholen heeft
de gemeente Utrecht nog een extraatje: er is 140.000 euro beschikbaar
gesteld om een conciërge voor één
werkdag te subsidiëren, wanneer de
school hem of haar in vaste dienst
neemt.
Scholen in de Krachtwijken krijgen voorrang bij deze regeling.

2 maanden proberen. Niet tevreden?
Bed terug, geld terug.
Het beste bed van de wereld is gemaakt van 100% natuurlijke
materialen. U heeft al een tweepersoons Hästens vanaf E 3.180,-.
In veel soorten ruiten en kleuren. Kijk op hastens.nl voor de
voorwaarden.
Hästens Mega Store Alphen aan den Rijn
Eikenlaan 229
Alphen aan den Rijn - tel. 0172 - 417492
Hästens Store Utrecht
Oudkerkhof 39 - 41
Utrecht - tel. 030 - 2316756
Hästens Mega Store Woerden
Jaap Bijzerweg 25
Woerden - tel. 0348 - 430803

Woerden
2e pinksterdag
open

