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Explosie in
brievenbus
Een vuurwerkbom heeft op ou-

dejaarsavond een ravage aange-

richt in een woning aan de

Boekhorststraat. Dat maakte de

politie gisteren bekend. De be-

woners hoorden omstreeks

kwart voor elf gerommel aan

hun brievenbus. Een 37-jarige

man ging een kijkje nemen,

waarna een enorme explosie

volgde. Door de klap ontstond

een gat van 40 bij 100 cm in de

deur, sprong een raam boven de

voordeur, raakte de sponning

ontzet en werd het stucwerk

van de muur geslagen. Ook rui-

ten van omliggende woningen

raakten beschadigd. De bewo-

ner raakte gewond aan zijn bo-

venbeen. Buren zagen een aan-

tal jongens wegrennen.

DEN HAAG

Winkeldiefstal
met een luchtje
Een 25-jarige Rijswijker is

woensdag rond 15.40 uur bij een

winkel aan de Leyweg in Den

Haag aangehouden. Hij pro-

beerde deodorant mee te nemen

zonder te betalen. Beveiligers

betrapten de man en droegen

hem over aan de politie. De man

bleek negen bussen deodorant

te willen stelen. De Rijswijker is

al vaker met de politie in aanra-

king geweest voor winkeldiefstal

en moet zich op 24 januari voor

de politierechter verantwoor-

den.

DEN HAAG

Documentaire
over sekspolitie
De NCRV zendt maandag

14 januari om 20.25 uur de

documentaire De sekspoli-

tie uit. Roy Dames volgde

de Haagse zedenrecher-

cheur Ed en zijn collega’s

die strijden tegen vrouwen-

handel. In de serie is te

zien hoe zedenrecher-

cheurs hun best doen om

daders achter de tralies te

krijgen. Daarnaast wordt

de ‘weerbarstige realiteit’

van de Haagse aanpak van

vrouwenhandel blootge-

legd.

DEN HAAG

Recordbezoek
aanSpuizalen
Het Lucent Danstheater en de

Dr. Anton Philipszaal hebben

vorig jaar een recordaantal be-

zoekers getrokken. Ruim

189.000 mensen bezochten de

theaters aan het Spuiplein in

2012, een stijging van ruim tien

procent ten opzichte van 2011,

toen de teller bij 172.000 bleef

steken. De grootste winst zat in

de eigen programmering. Een

recente hit was bijvoorbeeld De

Notenkraker, die zes keer een

volle zaal trok. Ook twee huisge-

zelschappen, het Residentie Or-

kest en het Nederlands Dans

Theater, deden het vorig jaar

goed. Hun gezamenlijke pro-

gramma in oktober trok bijvoor-

beeld ruim zevenduizend bezoe-

kers. Henk Scholten, directeur

van de zalen, spreekt van ‘een

mooi resultaat en een prima op-

steker op weg naar het Spuifo-

rum.’
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Het is ergens in september als ze in

de Haagse Vogelwijk de deur achter

zich dichttrekken. Vader Harry (52)

kruipt achter het stuur van zijn tot

camper omgebouwde truck, zoon

Bart (19) nestelt zich op de bijrijder-

stoel, met de routeplanner op

schoot. Even zwaaien naar de buren

en daar gaan ze. Op naar Kaapstad.

Ze zijn ruim drie maanden verder

als Aarsse senior per sms laat weten

dat het nu een geschikt moment is

om over de ervaringen tot nu toe te

praten. Uit het vervolg van het be-

richt valt op te maken dat ze in

Kenia wachten op bestelde onderde-

len voor Pumba, zoals hun

Mercedestruck uit 1983 blijkt te

heten (vernoemd naar het wratten-

zwijn uit The Lion King). Pech on-

derweg? ,,Dat zijn we wel gewend,’’

klinkt het nog dezelfde dag laco-

niek. ,,We rijden hier niet over de

A4. De ene keer lijkt de weg op een

gatenkaas, de andere keer is het

meer een rivierbedding.’’

Terwijl zoon Bart aan het begin

van de avond naast Pumba een

kampvuur maakt, vertelt Harry en-

thousiast over andere Europese rei-

zigers, bij wie ook ‘voortdurend van

alles kapot gaat’. Geeft niet, vindt

hij, dat geeft op zijn tijd een prettig

soort lotsverbondenheid. ,,Je moet

wel leren om geduld te hebben. Die

onderdelen had ik in Nederland be-

steld en waren binnen twee dagen

hier in Nairobi. Maar ja, dan loopt

het vast. Het zou drie dagen duren

voordat de douane het wilde door-

laten. Dan is het praten, praten, pra-

ten. En was het binnen een dag ge-

piept. Morgen kunnen we weer ver-

der. In Nederland neem je genoegen

met het systeem, hier leer je creatief

te zijn.’’

Echt onveilig hebben ze zich tot

op heden nergens gevoeld. ,,In Den

Haag kun je ook tegen de verkeerde

aanlopen,’’ toetert zoon Bart op de

achtergrond. Neemt niet weg dat ze

zich door sommige onherbergzame

gebieden wel door een gewapende

escort laten begeleiden.

BACK TO BASIC
Kaapstad is geen doel, legt Harry

uit, de reis zelf is het doel. ,,Ik was

benieuwd hoe het zou zijn om hele-

maal los te komen van al die dingen

waarover je in het normale leven je

hoofd kunt breken. Dat lukte al vrij

snel nadat de ferry ons vanuit Sicilië

naar Tunesië had gebracht. Als je

door de woestijn rijdt of als je in de

jungle bivakkeert, heb je geen idee

welke dag het is. We hebben hier

geen tv en we lezen geen kranten.

‘Back to basic’. Het is mooi om te er-

varen dat je daar heel gelukkig van

kunt worden. Je voelt dat je leeft.’’

Aarsse senior zit al zijn hele vol-

wassen leven in de reisbranche. Mo-

menteel is hij directeur van de door

hem opgerichte reisorganisatie Per-

sonal Touch Travel, aan de President

Kennedylaan in Den Haag. In die

functie heeft hij veel van de wereld

gezien, maar nooit eerder dwaalde

hij zo ver van de gebaande paden af.

,,Als ondernemer moet je lef tonen,

zoals gezegd creatief zijn, knopen

doorhakken. Dat is precies wat ik

tijdens deze reis samen met mijn

zoon allemaal ook moet doen.’’

STUK
Naarmate ze verder van huis zijn,

komen ze steeds dichter bij elkaar,

vader en zoon. ,,Je groeit door al die

gedeelde ervaringen naar elkaar toe.

Als de hele dag je nieren door elkaar

worden geschud onder een bran-

dende zon, dan zitten we samen

stuk. Dat bindt. We zijn hier elkaars

beste vrienden geworden.’’

Bart breekt in, nadat hij eerst een

kampvuur heeft gemaakt. Hoe vindt

hij het eigenlijk, zo lang alleen met

zijn vader op stap? ,,Ha, we zijn een

goed team. Op dit moment is er nie-

mandmet wie ik dit liever zou doen.

We zijn elkaar ook wel eens zat hoor.

Dan lopen we allebei een andere

kant op en als we dan een paar uur

later weer bij elkaar komen is het

weer goed. We hebben een goede

taakverdeling: pa rijdt en kookt, ik

navigeer en doe onderweg het blog-

gen en de filmpjes. Op die manier

kunnen mijn vrienden, en niet te

vergeten mijn moeder, bij wijze van

spreken ook een beetje meereizen.’’

challenge.personaltouchtravel.nl

‘Hier zijn we elkaars beste vrienden geworden’

Een vader-en-zoonreis
DENHAAG •Met een cam-
per een half jaartje door
Afrika trekken. Menigeen
droomt erover, Harry en
Bart Aarsse doen het ge-
woon. ‘Of we ons wel eens
onveilig hebben gevoeld?
In Den Haag kun je ook
tegen de verkeerde aan-
lopen.’

ALBERT KOK

Bart en Harry Aarssemet op de achtergrond Pumba, hun truck annex camper. PRIVÉFOTO’S

Bart Aarsse

‘Taakverdeling
is dat pa rijdt
en kookt, ik blog
en navigeer’

Bart is er voor het contact met het thuisfront en de navigatie.

Ter afwisseling een stukje door de woestijn op een kameel.

Bart maakt indruk op de lokale bevolkingmet zijn spierbundels.
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