BUITENLAND 17

DE STANDAARD

DONDERDAG 8 AUGUSTUS 2013

REPORTAGE

SPANJE/VK

De duurste producten staan vooraan, de ‘Harrods exclusive’spullen zijn gearriveerd
en de openingsuren werden aangepast. De Londense luxeboetieks staan klaar om
rijke Arabieren te ontvangen die het eind van de ramadan komen vieren.

Ramadanrush in Londen

Spanje en VK
onderhandelen
over Gibraltar
Spanje en GrootBrittannië
kwamen gisteren overeen om
onderhandelingen op te starten
over hun dispuut rond Gibraltar.
De Britse premier David Came
ron liet via Twitter weten dat hij
een ‘constructief ’ telefoonge
sprek had met zijn Spaanse col
lega Mariano Rajoy. ‘Ik heb mijn
bezorgdheid over Gibraltar dui
delijk gemaakt en gesteld dat
onze positie over de soevereini
teit van het gebied niet zal ver
anderen’, schreef Cameron. Zijn
land verwerpt de Spaanse eis
om de Britse enclave weer onder
Spaans bestuur te brengen.
Premier Rajoy beklaagde zich
volgens het Spaanse persbureau
Efe over het ‘onaanvaardbare’
gedrag van Gibraltar, dat vol
gens hem het werk van de
Spaanse vissers verhindert door
de creatie van een artificieel rif.
Dat geschil zette Spanje ertoe
aan om voor elke grensoversteek
een belasting van 50 euro te ei
sen.
Gibraltar, een Brits gebied van
amper 6,8 vierkante kilometer
op het Iberische schiereiland,
verzuurt al lange tijd de relaties
tussen de twee landen. (belga)
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Twitteraar
opgepakt die
feministes
bedreigde

Harrods nam Arabisch sprekend personeel in dienst en trainde zijn werknemers in het zakendoen met Arabieren.
VAN ONZE MEDEWERKSTER
IN LONDEN

LIZA JANSEN
LONDEN | De

winkeliers in het
beroemde Britse warenhuis Har
rods zijn klaar voor het Suiker
feest. Na een rustige – of zoals een
verkoper het omschrijft: ‘saaie’ –
ramadanmaand is het weer tijd
voor de ‘ramadanrush’. Oftewel
de tijd van het jaar waarop de rijk
ste Arabieren, of blingionaires,
naar Londen komen met maar één
doel: veel geld uitgeven, feest vie
ren en pronken met hun rijkdom.
Arabische jongens, met name uit
de Golfstaten, hebben hun exclu
sieve modellen van Bugatti, Lam
borghini en Ferrari naar Londen
verscheept om door dure buurten
als Knightsbridge en Belgravia te
rijden. Casino’s hebben buikdan
seressen en Arabische dj’s inge
huurd. Dure hotels hebben Ara
bisch sprekend personeel aange
nomen en gerechten uit het Mid
denOosten op het menu gezet.
Hitte ontvluchten

In tegenstelling tot de Europese
vakantiegangers willen Arabieren
de hitte ontvluchten. Daarvoor ko
men ze graag naar Londen en Pa
rijs. Londen heeft echter de voor
keur wegens het in 2010 in Frank
rijk ingevoerde boerkaverbod. De
stad is een speeltuin voor rijke
Arabieren. ‘Hier kunnen we onze
rijkdom goed laten zien en zijn de

temperaturen niet zo verstikkend’,
zegt de dertigjarige Khaled Al
Amodi uit SaudiArabië, terwijl
hij met zijn Louis Vuittonzonne
bril naar de gevels van Harrods
staart. ‘Hier zijn we vrij.’
Verkopers van luxemerken wrij
ven zich in de handen. ‘Arabieren
zijn onze belangrijkste klanten’,
zegt een verkoper van Creed, een
luxeparfum. Roja Dove, een van
‘s werelds meest exclusieve par
fummerken, bekend om zijn

Arabische jongens
verschepen hun
Bugatti’s, Ferrari’s
en Lamborghini’s
naar Londen

mers ook getraind in het zaken
doen met Arabieren. Bovendien is
de winkel vanaf vandaag langer
open. ‘Arabieren shoppen graag
laat’, zegt een woordvoerder van
Harrods. Over exacte verkoopcij
fers tijdens de ramadanrush wil
het warenhuis niets loslaten.
Tijdens de dagen na de ramadan
besteden bezoekers uit de Golfsta
ten gemiddeld 925 tot 1.850 euro
per dag. Amerikanen geven onge
veer 763 euro per dag uit en Euro
peanen 381 euro, zegt New West
End Company, dat winkels in de
luxewinkelstraten van Londen
vertegenwoordigt. Het bedrijf
schat de totale waarde van de ra
madanrush voor Londen op 173
miljoen euro. De omzet is met 30
procent gestegen sinds 2011.
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om door te breken in de fotografie.
Ze wachten dagelijks uren langs
de kant van de straat om de beste
foto’s van de exclusieve auto’s te
maken. ‘Het is een paradijs voor
autoliefhebbers’, zegt een van hen.
Hij wil de foto’s op het internet
plaatsen en hoopt zo bekend te
worden.
Lokale bewoners in de dure wijk
Knightsbridge zijn echter minder
blij met het bezoek. Zij zien hun
buurt liever niet transformeren in
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Jonge fotografen

‘oudh’parfums, een unieke hout
soort, zegt 90 procent van zijn om
zet te halen tijdens de ramadan
rush. ‘Arabieren komen aan met
koffers vol cash, soms kopen ze vijf
flesjes tegelijkertijd’, zegt een ver
koper. Roja Dove heeft ook een
aparte kamer voor klanten uit het
MiddenOosten. ‘Ze winkelen niet
graag in het openbaar.’
Om de Arabische klanten zo goed
mogelijk van dienst te zijn heeft
Harrods, dat gedeeltelijk in han
den is van Qatar, niet alleen Ara
bisch sprekend personeel aange
trokken, het heeft zijn werkne

Het MiddenOosten komt van
marktomvang voor luxegoederen
nu op de tiende plaats. Bewoners
uit het MiddenOosten besteed
den vorig jaar 6 miljard euro aan
luxeproducten. ‘Klanten uit het
MiddenOosten zijn essentieel
voor de verkoop van luxewaren in
Londen en Parijs’, zegt Cyrille Fa
bre, partner bij Bain & Company.
De invasie van de rijke Arabieren
tijdens de zomermaanden ontgaat
lokale Londenaren niet. Jonge fo
tografen, inmiddels omgedoopt
tot ‘carparazzi’, zien het neerstrij
ken van de luxeauto’s als een kans

‘klein Koeweit’, en ergeren zich
aan het geluidsoverlast van de op
gevoerde motors van de auto’s, dat
’s nachts doorgaat en hen slapelo
ze nachten bezorgt. Justin Dow
nes, die in Knightsbridge woont,
zegt dat de rustige, residentiële
wijk te kosmopolitisch is gewor
den en het lawaai van de raceau
to’s de buurt terroriseert. De be
woners zullen echter moeten le
ren leven met het lawaai en met de
Arabische toeristen. De ramadan
rush is inmiddels te belangrijk ge
worden voor de Londense econo
mie.

De Britse politie heeft in Bris
tol een man gearresteerd die
wellicht verantwoordelijk is voor
de bedreigingen op Twitter te
gen enkele Britse feministes.
Een van de slachtoffers was het
Labourparlementslid Stella
Creasy. Zij had samen met ande
re vrouwen ervoor gepleit om de
beeltenis van de auteur Jane
Austen af te drukken op bank
biljetten van 10 Britse pond. Als
reactie werden de feministes op
Twitter bedreigd, onder meer
door de 32jarige man die giste
ren werd opgepakt. Twitter pak
te vorig weekend uit met stren
gere regels om tweets te contro
leren. (reuters)

MIGRATIE

Boot met
vluchtelingen
in Italië
Een boot met 102 vluchtelin
gen aan boord is gisterennamid
dag aangekomen in Sicilië. Mal
ta had dinsdag de kapitein ver
boden om aan te leggen in een
van zijn havens, ondanks druk
van de Europese Commissie.
Volgens de Maltese regering had
de kapitein na het oppikken van
de vluchtelingen moeten terug
keren naar Libië. Onder de
102 vluchtelingen zijn 20 vrou
wen, van wie er vier zwanger
zijn, en een baby. De meesten
zijn afkomstig uit Eritrea en uit
Sudan. Ze stellen het volgens de
Internationale Organisatie voor
Migratie goed. De Europese
Commissie feliciteerde Italië met
de beslissing om de vluchtelin
gen aan land te laten komen.
(reuters)

