
Peuk peperduur 
door Elif Isitman
en Inge Lengton

DEN HAAG • Rokers krij-
gen als het aan het kabi-
net ligt een enorme prijs-
verhoging voor sigaretten
voor de kiezen. Staatsse-
cretaris Maarten van
Ooijen (Volksgezondheid)
denkt aan een prijs van 30
tot 47 euro per pakje in
2040. Hij mikt daarmee
op een ontmoedigingsbe-
leid naar Australisch
voorbeeld. 

Dat melden Haagse bron-
nen aan De Telegraaf.

De prijsverhoging moet in
stapjes plaatsvinden. Nu ligt

de prijs voor een pakje siga-
retten rond de 8 euro. In het
regeerakkoord staat dat dit
opgekrikt mag worden naar
10 euro.

CU-bewindsman Van
Ooijen wil nog veel verder
gaan. Hij voelt zich ge-
steund door wetenschappe-
lijk onderzoek dat uitwijst
dat financiële prikkels om
te stoppen met roken pas
zin hebben bij een reusach-
tige prijsverhoging. In Aus-
tralië is dat al het geval. In
Europa zou Nederland daar-
mee voorloper worden.

KABINET: PRIJSVERHOGING SIGARETTEN TOT 47 EURO IN 2040 
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Ze moeten verder zonder hun
vader en echtgenoot Evert Muis,
die afgelopen april overleed aan de
gevolgen van huidkanker. Maar
weduwe Linda Muis en haar kinde-
ren Logan, Sophia, Tony en David
(v.l.n.r.) zetten de missie van ’Tutu
Papa’ – de bijnaam die hij dankt aan
de foto (inzet) waarop hij zich in

een balletrokje liet vastleggen –
met een glimlach voort. Evert wilde
mensen bewust maken van wat
volgens hem het allerbelangrijkst is
in het leven: liefde voor elkaar. Het
resulteerde in de oprichting van de
stichting TuTu, speciaal bedoeld
voor terminaal zieke ouders die
voor hun kinderen een blijvende

herinnering willen maken. Linda:
„In het ziekenhuis wenste Evert
dat ik op den duur een nieuwe
liefde zou vinden die ook heel goed
voor de kinderen zal zijn. Dat
noem ik echte liefde, als je zoiets
op je sterfbed zegt.”
FOTO RENE BOUWMAN
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SPRAAKMAKEND DE GROOTSTE

Zes minuten duurde het fascinerende gevecht.
In de blauwe hoek: de 59-jarige Cliff Dess uit
Heathcote, Australië. In de rode hoek: een mega-
agressieve reuzenkangoeroe. Het dier betrad het
terrein van Dess, kreeg het aan de stok met zijn

honden en vervolgens met Cliff zelf. Het
werd, de beelden zijn te bizar voor

woorden, letterlijk een potje bok-
sen. Mens tegen dier. Het lukte

Cliff uiteindelijk de kangoeroe te
overmeesteren en hem op de
grond te werpen. Die nam ver-
volgens zijn verlies en droop met

de staart tussen de benen af.

Kangoeroe Dundee

AMSTERDAM • Reizigers wacht een
zwarte zomer op Schiphol. Dat blijkt
uit een interne rapportage van de
luchthaven, waarin weer wordt ge-
steld dat er vluchten uitgeplaatst en
zo nodig geannuleerd moeten wor-
den. Nog altijd is sprake van lange
rijen omdat er niet voldoende beveili-
gingspersoneel is. Dit weekend is de
situatie ’kritiek’ met betrekking tot
de personeelsbezetting, zo staat in
het rapport. Stakingen in de komen-
de dagen zijn afgewend door een
principe-akkoord van Schiphol met
FNV en CNV. 

Topman Dick Benschop van Schip-
hol kwam dinsdag naar de Tweede
Kamer, maar stelde daar dat er geen
’ei van Columbus’ is om de chaos op
de lossen, die al vier weken voort-
duurt. De voormalige PvdA-staatsse-
cretaris zoekt het in spreiding naar
andere luchthavens en meer over de
dag. Het schrikbeeld van de lucht-
vaartmaatschappijen, het schrappen
van 30% van de vluchten blijft daar-
om boven de markt hangen. 

Het is ’stoelriemen 
vast’ op Schiphol
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