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focus Hoe in Tokio het sportfeest door de corona-epidemie is veranderd in Orwelliaanse Spelen

Protesten Cuba:
regering komt
met toegeving

Stilaan de buik vol van de Spelen
Het IOC geloofde het allemaal en had anderzijds een onweerstaanbare behoefte aan Olympische Spelen in een veilig en economisch
stabiel land. In 2013 was al duidelijk dat Rio een
hele klus zou worden. In augustus 2016, na extreem lastige Spelen in Rio de Janeiro, was het
vooruitzicht om het olympisch circus vier jaar
later in Japan op te slaan nog zowat het enige
lichtpunt aan het olympisch firmament.

De Olympische Spelen, die over exact een week beginnen,
hadden Japan wagenwijd moeten openen voor de wereld.
Het draaide anders uit: Japan wil de Spelen en zijn buitenlanders niet langer. Als op 8 augustus het doek valt over zestien
dagen verkrampt olympisme, dreigt de wereld ook Japan
niet meer te willen.
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LACHWEKKENDE REGELS

HAN S VAND E WEGHE

oen het op de sluiting van de Spelen in Rio
vijf jaar geleden de beurt was aan Tokio om
zich voor te stellen aan de wereld, begon het
allemaal nogal voorspelbaar met een video
van atleten en mooie beelden van wuivende
bomen, bloesems en culturele iconen. En
toen kwam een geniaal moment, te vergelijken met de queen die in de openingsceremonie van Londen 2012 samen met James Bond
uit een vliegtuig kwam gesprongen.
In een volgende sequentie kwam premier
Shinzo Abe in beeld, zogezegd live vanuit
Tokio. Hij reed weg van het Japans parlement
tot hij zich in de auto realiseerde dat hij niet op
tijd in Rio kon geraken. Ineens werd hij getransformeerd in Super Mario, het digitale personage uit het computerspelletje Donkey Kong dat
in 1981 de wereld veroverde en van Nintendo
een sterk Japans merk maakte. Hij sprong in
een buis die hem dwars door de aarde naar Rio
bracht, waarna de echte Abe midden in de sluitingsceremonie ineens tevoorschijn kwam als
de originele Mario, met rode pet en cape. Het
Maracanã-stadion werd gek. Wat had Japan
mooi gescoord en wat zou het een mooi feest
worden over vier jaar.

HOESTJE OP EEN BOOT

Scoren was de hele opzet van de vierde Olympische Spelen op Japans grondgebied. Tokio 1964
had een nieuwe standaard gebracht op technologisch vlak en Japan als betrouwbare producent op vlak van elektronica in de markt gezet.
De winterspelen van Sapporo 1972 en Nagano
1998 waren steriele, maar niettemin goed georganiseerde events en openden nog iets meer de
vensters op de wereld. Tokio’s tweede grote
olympische beurt, waarvoor in 2013 alle registers waren opengetrokken om de zomerspelen binnen te halen, moest van Japan één
groot instapraam maken en het traditioneel zo
gesloten land opengooien voor de rest van de
wereld.
In 2012 kreeg Japan 8 miljoen buitenlandse
toeristen over de vloer. In 2019 waren dat er 32
miljoen en in het olympisch jaar 2020 hadden
dat er 40 miljoen moeten zijn, om zo door te
stijgen naar 60 miljoen in 2030. 2020 werd het
eerste van voorlopig twee coronajaren en het
buitenlands bezoek klokte af op 4,1 miljoen. Dat
halen ze in de verste verte niet in 2021.
Wat is de wereld veranderd sinds die 21steaugustusavond van 2016 in Rio. Niets wees op

wat zou komen. De voorbereidingen verliepen
nagenoeg vlekkeloos. Het mocht ook een yen
kosten. Toen alles klaar was, op details na, arriveerde corona in Japan onder de gedaante van
een spookschip waarop bemanning en toeristen steeds zieker werden. Een tachtigjarige
Hongkonger die in Shenzhen was geweest, had
zich op 20 januari 2020 in Yokohama, een havenstad in de agglomeratie Tokio, ingescheept
op de Diamond Princess. Met een hoestje. Het
eindigde met 712 geïnfecteerden van de 3.711
opvarenden. Veertien mensen stierven, allen
passagiers. Op 1 maart kon de laatste het schip
verlaten. Iets later ging de wereld dicht.
Op 24 maart 2020 kwamen het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en de Japanse regering met een gezamenlijke verklaring: de
Spelen zouden een jaar worden uitgesteld. Het
IOC had de raad opgevolgd van de Wereldgezondheidsorganisatie, aanvankelijk tot ergernis
van de Japanners, die de coviduitbraak onder
controle hadden en in hun optiek weer eens
moesten buigen voor het eurocentrisme en het
gebrek aan discipline in de rest van de wereld,
waar het virus zijn gang kon gaan.
In Japan volgde corona een atypisch verloop.
Toen op 24 maart het IOC de eer aan Abe liet
om het uitstel voor te stellen als een solidaire
beslissing, had het land 73 nieuwe infecties gemeld. Op een populatie van 126 miljoen was dat
niet eens een griepje. In 2020 kende Japan twee
minigolfjes, en één grotere die begin december
en op zijn top begin januari 2021 7.790 besmettingen per dag liet optekenen. Dit jaar kwam
een tweede golf met een top op 16 mei (6.631
besmettingen). Sinds eind juni is het aantal gevallen weer verdubbeld naar 2.500.
Iedereen loopt in Japan met een mondmasker, zelfs in een verlaten straat, en dat voor vier
keer minder besmettingen dan in België. De paniek is groot maar deels verklaarbaar. Behalve
smetvrees van oudsher heeft Japan een oudere

Dit hadden vorig jaar,
tien jaar na de kernramp
van Fukushima,
de Reconstruction
Games moeten worden

Leden van het Belgische team komen op donderdag 15 juli aan in de Narita-luchthaven van Tokio.

bevolking, en ondanks een goede gezondheidszorg weinig IC-bedden. En toch: 15.000 sterfgevallen is weinig vergeleken met België, dat er
25.000 telt voor tien keer minder inwoners.

OMOTENASHI

Maar Japan ligt in Azië, en in dit werelddeel
houdt men van drastische maatregelen om het
vreemde buiten te houden. Buitenlanders worden sinds corona onveranderlijk geïsoleerd als
melaatsen, een beetje zoals toen de eerste westerlingen in de zeventiende eeuw arriveerden
in Japan om handel te drijven. Dat waren vooral
Nederlanders, en die werden samengezet op
het eiland Deshima in de baai van Nagasaki.
Eén keer per jaar mochten de gezonden onder
de ‘roodharige barbaren’ in Edo – de oude
naam voor Tokio – bij de shogun op bezoek.
De moderne versie ervan is wat professionele bezoekers aan de Olympische Spelen moeten ondergaan. Geordend per groep en
bestemming van het vliegtuig gehaald, ‘verwel-

komd’ door Japanners in ruimtepakken met gezichtsmaskers, tig controles doorlopen, dagen
na elkaar een speekseltest ondergaan, drie
dagen in quarantaine, veertien dagen geen
openbaar vervoer gebruiken, verbod op contact met autochtonen buiten de olympische venues; niet-Japanners zijn de moderne
melaatsen. Het is schieten met een kanon op
een mug: op de achtduizend ingestroomde bezoekers (cijfer van midden deze week) werden
vier positieve gevallen gedetecteerd, drie daarvan afkomstig uit Oeganda.
Isolatie, quarantaine, xenofobie in de letterlijke betekenis van angst voor de buitenlander,
dat was helemaal niet aan de orde toen op 8
september 2013 het Internationaal Olympisch
Comité in Buenos Aires zich boog over de verkiezing van de olympische stad van 2020. Het
begrip dat toen de toon zette, was omotenashi,
de gastvrijheid die Japan uniek zou maken.
De in Parijs geboren en vloeiend Frans, Engels en uiteraard Japans sprekende tv-presenta-
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trice Christel Takigawa – met Japans paspoort,
anders had dat niet gekund – prees omotenashi
als: “De mooiste gastvrijheid van de wereld, die
ons is overgeleverd door onze voorvaderen en
diep geworteld is in onze moderne cultuur.”
Dat Japanners proper zijn op zichzelf en hun
omgeving, dat Japanners alles volgens de regels
doen, dat Japanners alles terugbezorgen wat je
verliest, dat was bekend, maar gastvrij?
Ook de voormalige Nederlandse diplomaat
Freek Vossenaar, die jarenlang in Japan
woonde, twijfelt in zijn uitstekend boek Kijken
in de ziel van Japan (uitgegeven bij Balans) aan
de oprechtheid van die gastvrijheid. Hij schrijft:
“Omotenashi omvat onvoorwaardelijke liefde
voor buitenlanders en culturele interactie,
maar Japanners hebben juist moeite met al die
vreemde invloeden. Mij bekruipt het gevoel dat
Japanners de internationalisering het liefst zouden beleven als een keuzemenu: dit willen we
en dit niet. Kun je het vreemde omarmen en
het tegelijk op afstand houden?”

Niemand kon vermoeden dat het lichtpunt een
nachtmerrie zou worden, buiten de wil om van
het IOC, en van Japan en zijn bevolking, die
aanvankelijk de hoogste enthousiasmescore
ooit voor een olympische stad liet optekenen.
In 2021 blijft van die meer dan 80 procent proOS nog slechts minder dan 20 procent over.
En zo ging dat geroemde omotenashi in de
vrieskist. Orwelliaanse Spelen past beter bij OS
dan Olympische Spelen. Het uitroepen van de
noodtoestand en het weren en controleren van
bezoekers van over de zeeën en oceanen was
de voorlaatste zet om buitenlanders buiten te
houden. Wie toch per se in Japan wilde zijn om
professionele redenen – atleten, coaches, media
en ander werkvolk – moet maar op de blaren
zitten en zich de draconische en soms ook lachwekkende quarantaineregels laten welgevallen.
Elke dag in een buisje spuwen waarna dat
buisje met spuug van een gaijin – een buitenlander – wordt opgehaald door een Japanner, de
gedachte dat dit nu de praktijk is over heel
Tokio en omstreken, werkt op de lachspieren.
De overheidsbeambte in de hotellobby die
volgens oud-communistische tactieken het
doen en laten van de buitenlander rapporteert,
gevolgd worden via een verplichte app op
de verplichte smartphone, je associeert het
toch eerder met Noord-Korea dan met een democratie.
Dit hadden vorig jaar, tien jaar na de kernramp van Fukushima, de Reconstruction
Games moeten worden, voor Japan, voor de
wereld rond Japan, een beetje voor de sport.
Niks heropbouw, Tokio 2020 zal alleen maar afbreken en dat heeft de rigide regering in Japan
deels aan zichzelf te danken.
Dat premier Shinzo Abe, sterke man en pleitbezorger van het nieuwe Japan, een jaar geleden moest afhaken omwille van gezondheidsredenen – officieel colitis ulcerosa, maar men
vermoedt erger – heeft de Olympische Spelen
geen goed gedaan, en het IOC beroofd van zijn

De media zijn zogezegd
onderworpen aan een
zachte quarantaine,
maar het voelt toch aan
alsof we per abuis
in Noord-Korea zijn geland

belangrijkste partner in de Japanse regering.
Niet het IOC, ook niet het organisatiecomité,
maar het Japanse ministerie van Gezondheid is
de dwarsligger. Zij hebben een week geleden
tegen het IOC in verordonneerd dat de Spelen
zonder publiek zullen plaatsvinden.
Yoshihide Suga heeft als tussenpaus niet de
envergure van zijn voorganger Abe, en laat uitschijnen tegenover zijn Japanse publiek, dat in
oktober naar de stembus moet om onder meer
over hem te oordelen, dat zijn handen gebonden zijn door clausule 66 in het contract dat de
gaststad met het IOC afsluit. De waarheid is iets
complexer: alle partijen zitten samen in het bad
en als het water wegloopt, is het hek van de
dam. Afgelasting van de Olympische Spelen is
geen optie: het merk Japan zou nog meer kelderen en de olympische sport zou door een woestijn moeten.
Bij afgelasting moeten IOC en de organisatie
de sponsor- en televisiegelden terugstorten. De
staat Japan krijg geen return op zijn structurele
investeringen. De sportbonden, de nationale
olympische comités en uiteindelijk de sport
zien inkomstenstromen opdrogen. Afgelasten
van de zomerspelen is maar gedeeltelijk gedekt
door de verzekeringen en alle sporten behalve
voetbal zouden zwaar worden getroffen in de
portemonnee.
Wat dit uitstel heeft gekost, en wat de totale
investering zal zijn in Olympische Spelen die nu
door het thuispubliek worden uitgespuwd en
volgens de laatste berichten wereldwijd door
minder televisiekijkers zouden worden gevolgd,
is niet duidelijk. Veel erger is de nevenschade
die Japan als natie zal oplopen. Elke dag tot aan
de openingsceremonie komen de media met
nieuwe berichten, en niets van dat nieuws is
positief.
De media – het doorgeefluik naar de wereld
die hier niet mag komen – zijn zogezegd onderworpen aan een zachte quarantaine, in tegenstelling tot de sporters die hun hotel of het dorp
nooit mogen verlaten, maar het voelt toch aan
alsof we per abuis in Noord-Korea zijn geland.
De journalistieke eindbalans zal negatief zijn:
nu al spreekt men van overbodige Spelen, nergens voor nodig tenzij voor de olympische
kassa, dystopische Spelen in een vijandige,
kille, steriele setting.
Neen, Japan heeft dit nooit gewild, maar
waarom is bij honkbal, sumo en voetbal wel publiek toegelaten en niet bij de Olympische Spelen? Omdat de Japanse sportliefhebber dat niet
zou pikken.
Waarom mag van de klassieke olympische
verbroedering der volkeren, ook in zijn meest
gereduceerde vorm, geen sprake zijn? Omdat
het gevaar net als eeuwen geleden van buitenaf
komt. Atleten mogen niet mixen met andere
bubbels: het is arriveren, sporten, slapen, eten
per twee, en als ze klaar zijn, opzouten. Hebben ze het ongeluk op het podium te belanden,
dan wordt hun nationale hymne gespeeld,
nadat ze hun medaille van het pluchen kussen
hebben gehaald en bij zichzelf omgehangen. Iedereen die hier was, zal straks blij zijn weer
weg te zijn.

Komiek en populist wint Bulgaarse verkiezingen

Poolse opperrechter negeert uitspraak Hof van
Justitie EU: ‘Polen is op weg naar polexit’

Britten schatten
‘brexitrekening’
lager in dan EU

Bij de verkiezingen in
Bulgarije kwam een verrassende winnaar uit de bus:
Slavi Trifonov. De popster,
tv-presentator en komiek
moet nu proberen een regering te vormen.

De hoogste Poolse rechter heeft
opdracht gegeven een uitspraak
van het Europees Hof van Justitie te negeren. Die gaat in tegen de Poolse grondwet, vindt
het Constitutioneel Tribunaal.
Dat kan grote gevolgen hebben
voor de Europese rechtsorde.
Het conflict tussen het Europees Hof en Polen draait om de
invoering van een tuchtcollege
voor Poolse rechters. Daardoor
dreigen zij niet langer onafhankelijk hun werk te kunnen
doen, vindt het Europees Hof.
Het gaf opdracht het college
voorlopig niet aan het werk te
zetten. Volgens het Poolse Constitutioneel Tribunaal gaat het
EU-hof niet over zo’n zaak.

Het Verenigd Koninkrijk moet
de Europese Unie nog 37,3 miljard pond (of 43,7 miljard euro)
betalen als voormalig lid van de
EU. Dat heeft de staatssecretaris
voor Financiën, Steve Barclay,
donderdag verklaard. De Europese Commissie schat de rekening evenwel een pak hoger in,
op 47,5 miljard euro. Dat is een
verschil van 3,8 miljard. Het bedrag heeft betrekking op de
openstaande schuld van het
land, die voortvloeit uit de verplichtingen die het aanging als
lidstaat van de Europese
Unie. Het zal pas over vele jaren
duidelijk worden wat het exacte
bedrag is, schrijft de krant ‘The
Guardian’. (BELGA)

JA R RO N K AM PHO RS T

Oost-Europa is weer een populistische leider in spe rijker. Na
onder meer Viktor Orbán in
Hongarije, Jaroslaw Kaczynski
in Polen, Janez Jansa in Slovenië
en Andrej Babis in Tsjechië,
staat ook Bulgarije aan de vooravond van een nieuw populistisch avontuur.
Dinsdagavond maakte de

kiescommissie in Sofia bekend
dat de anti-establishmentpartij
ITN van Slavi Trifonov 24,08
procent van de stemmen behaalde. Daarmee stak Trifonov
de Gerb-partij van oud-premier
Bojko Borissov naar de kroon,
die 23,51 procent behaalde.
Trifonov is een opvallende
verschijning. De 54-jarige Bulgaar is bijna twee meter en doet
met zijn oorbellen en immer
gladgeschoren, kale hoofd denken aan een moderne piraat. In
zekere zin is Trifonov ook een
zeerover, maar dan wel van het
type Jack Sparrow. Stoutmoedig
en vastberaden verzet hij zich
tegen de gevestigde orde.
Als buitenbeentje in de Bul-

Slavi Trifonov
werpt zich op
als man van het
volk die vecht
tegen de corruptie

gaarse politiek werpt Trifonov
zich op als man van het volk die
vecht tegen de corruptie door
de doortrapte politieke elite,
die zich stelselmatig schuldig
maakt aan nepotisme. Meer
dan eens hekelde hij de partij
van Borissov wegens vriendjespolitiek, en omschreef hij Bulgarije als een land waar “de
maffia een staat heeft”.
Al jaren laat Trifonov zich als
popartiest, tv-presentator en
komiek kritisch uit over vrijwel
alles wat naar establishment
riekt. Dat doet hij vooral in zijn
eigen satirische latenighttalkshow naar Amerikaans voorbeeld, een van de best bekeken
shows op de Bulgaarse tv.

Daarnaast kennen veel van
zijn landgenoten hem ook als
popartiest. Zijn discografie bestaat uit ruim dertig albums die
verschillende muziekstijlen
combineren, van pop tot traditionele folklore en zogeheten
Balkan-beats. Ook in zijn muziek moet de elite het regelmatig ontgelden. Songtitels als ‘De
nieuwe barbaren’ en ‘Hak de
eendenkop’ af laten weinig aan
de verbeelding over.
De grote vraag is of het Trifonov lukt om in de rol van politicus te kruipen en een coalitie
te vormen. Dat is in het gepolariseerde Bulgarije geen sinecure. Bij de vorige verkiezingen,
in april dit jaar, liepen onder-

handelingen spaak, waardoor
uiteindelijk nieuwe verkiezingen werden uitgeschreven.
Vooralsnog lijkt geen van de
overige politieke partijen werkelijke interesse te hebben om
met Trifonov een coalitie te vormen. Ook de popster zelf gaf
voor de stembusgang al te kennen dat hij niet zeker weet of
hij als premier het land wil leiden, of iemand anders naar voren zal schuiven. Ook Trifonov
ontsnapt immers niet aan de
ironie dat hij decennialang politici publiekelijk belachelijk
maakte en nu op het punt staat
zelf toe te treden tot de exclusieve groep van zijn geliefde
mikpunten.

Tegenstanders van de regering waarschuwen
dat het opzijschuiven van het Europees Hof tot
het vertrek uit de EU leidt. . © REUTERS

Door het Europees Hof van
Justitie het laatste woord te geven over EU-regels, is gewaarborgd dat die in de hele EU hetzelfde worden uitgelegd en
toegepast. Als nationale rechters zichzelf boven het EU-hof
plaatsen, valt de unie beetje bij
beetje uit elkaar, vrezen critici.
Tegenstanders van de regering waarschuwen dat het opzijschuiven van het Europees
Hof tot het vertrek uit de EU
leidt. Ook het Nederlandse EUparlementslid Jeroen Lenaers
ziet het gevaar. “De weigering
is een duidelijke stap om Polen
uit de EU te halen. We vrezen
dat de Poolse regering op weg
is naar een polexit.” (HP)

Op Cuba heeft premier Manuel
Marrero drie dagen na historische demonstraties woensdag
een eerste maatregel aangekondigd om de gemoederen
te bedaren. Inwoners die terugkomen uit het buitenland,
zullen tijdelijk niet belast worden op levensmiddelen, hygiënische producten en geneesmiddelen die ze invoeren. De
maatregel geldt tot 31 december. Er geldt geen limiet op de
waarde van de ingevoerde producten. Zondag waren duizenden mensen in verschillende
Cubaanse steden op straat gekomen tegen de onderdrukking
en de haperende economie op
de eilandstaat. (BELGA)
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MILJOEN

Jeff Bezos gaat 200 miljoen
dollar (170 miljoen euro) schenken aan het National Air and
Space Museum in Washington,
dat deel uitmaakt van het
Smithsonian-instituut. De aankondiging komt er enkele dagen
voor de oprichter van internetgigant Amazon de ruimte in
wordt gelanceerd door zijn
ruimtevaartbedrijf Blue Origin.
Van het bedrag is 70 miljoen
dollar bestemd voor de renovatie van het ruimtevaartmuseum.
Het overige deel zal worden gebruikt om een nieuw leercentrum te bouwen dat naar Bezos
zal worden vernoemd. (BELGA)

Zuid-Afrika wil 25.000
extra militairen inzetten
Het Zuid-Afrikaanse ministerie
van Defensie staat klaar om nog
eens 25.000 militairen te mobiliseren tegen de gewelddadige
protesten in delen van het land.
Alle beschikbare reservisten
zullen marsorders krijgen, aldus het leger in een verklaring.
Dat zou tot een van de grootste
militaire operaties in 27 jaar in
Zuid-Afrika leiden. Minister van
Defensie Nosiviwe Mapisa-Nqakula bracht het parlement
woensdag op de hoogte van de
operatie. Het plan moet nog
worden goedgekeurd door president Cyril Ramaphosa.
In zwaar getroffen gebieden
waren al 5.000 soldaten ingezet
om de politie te steunen. De po-

litie vond in een voorwijk van
Durban een grote hoeveelheid
munitie. “Sommige mensen bereiden zich voor op de oorlog”,
aldus de minister bevoegd voor
de politie, Bheki Cele.
De havenstad Durban en de
provincie KwaZulu-Natal zijn
zwaar getroffen door het geweld. Burgergroepen namen
het recht in eigen handen . In
grote gebieden in Zuid-Afrika
brak chaos uit na de veroordeling en opsluiting van gewezen
president Jacob Zuma een week
geleden. De protesten mondden uit in plunderingen, brandstichting en geweld. Zeker 72
mensen zijn omgekomen.
(BELGA)

Libanese politici
kijken toe hoe het
land te gronde gaat
Libanon verkeert in een
van de ergste economische
crises van de afgelopen 150
jaar. Maar de politiek lijkt
geen haast te hebben om in
te grijpen.
In een lange stoet liepen tientallen mensen dinsdag door
Beiroet, op hun rug droegen ze
witte doodskisten. Het waren
nabestaanden van de slachtoffers van de gigantische explosie
in de haven van de Libanese
hoofdstad vorig jaar, waarbij
ruim tweehonderd mensen
werden gedood. De demonstranten waren op weg naar het
huis van de demissionair minister van binnenlandse zaken,
om de doodskisten voor zijn
deur te leggen en een herdenkingsdienst te houden.
Maar de demissionair minister Mohamed Fehmi weigert de
juridische onschendbaarheid
van het hoofd van de veiligheidsdiensten en enkele politici
op te heffen zodat ze ondervraagd kunnen worden over
hun mogelijke betrokkenheid
bij de ramp. Met de herdenkingsdienst hoopten de nabestaanden druk uit te oefenen
op Fehmi, maar ze kwamen
maar met moeite in de buurt
van zijn huis; ze werden opgewacht door de veiligheidsdiensten. Die sloegen vervolgens
hard op hen in.
De woede van de Libanezen
over hoe politici het onderzoek
naar de ramp belemmeren
wordt versterkt door de totale

apathie van Libanons politieke
establishment om in te grijpen
in wat de Wereldbank bestempelt als een van de ergste economische crises van de afgelopen 150 jaar. Sinds eind 2019 zit
de Libanese munt in een vrije
val, en heeft meer dan 90 procent aan waarde verloren.
Ondertussen moeten burgers hun hoofd boven water
zien te houden. Lang werd er
geroepen dat Libanon aan de
afgrond staat, maar wie om zich
heen kijkt, ziet dat het land al

Het establishment
blijft apathisch
bij wat de
Wereldbank
bestempelt als
een van de ergste
economische
crises in 150 jaar
een tijd geleden de diepte in is
gestort. Het nationale elektriciteitsbedrijf heeft niet meer de
financiële middelen om genoeg
brandstof te kopen om draaiende te blijven, en de banken
hebben amper nog reserves om
dit tekort aan te vullen. Wie medicijnen nodig heeft, staat in de
apotheek meestal voor lege
schappen. Ibuprofen, antidepressiva, antipsychotica en medicijnen voor kankerbehandelingen en chronische ziektes –
het is er niet. (TROUW)

