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UiTWINKELEN
In 2012 zijn er achttien hofleveran-

ciers bijgekomen. Zij ontvingen
namens de Koningin het predicaat.

Als straks koning Willem-Alexander
het predicaat in hetzelfde tempo blijft
toekennen als zijn moeder, zal hij
binnen enkele jaren de vijfhonderdste
onderscheiding verlenen, zo blijkt uit
onderzoek naar hofleveranciers van
ING Economisch Bureau. Nederland
telt op dit moment 450 hofleveran-
ciers. In vergelijking met andere lan-
den een hoge score omdat Nederland-
se bedrijven niet daadwerkelijk aan
het hof hoeven te leveren om het
predicaat te mogen ontvangen. Al-
leen het Britse hof heeft met achthon-
derd leveranciers meer ’Royal warrant
holders’ dan Nederland. Consumen-
ten verwachten vooral kwaliteit van
een hofleverancier (46%). Ruim één
op de vijf denkt bij een hofleverancier
vooral aan een lange historie. Bij
hoge kwaliteit past ook al gauw een
hogere prijs. Elf procent vindt een
hoge prijs kenmerkend. Voor veel
mensen doet het er niet toe of een
winkel hofleverancier is of niet. Voor
hen is het wellicht vooral belangrijk
dat een bakker of slager lekker in de
buurt is en goede kwaliteit brood
bakt of worst draait. Toch zegt ruim
één op de tien (10%) er wel degelijk
waarde aan te hechten. Sterker nog,
één op de vijftien koopt eerder iets bij
een hofleverancier dan bij een andere
winkel. Zo kan het predicaat een win-
kel dus toch een extraatje opleveren.

Op naar 500
hofleveranciers

• Het
wapenbord
van een
hofleveran-
cier.
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Voor wie een onstilbare honger heeft
naar een lekker stuk proza, kan zijn
behoefte temmen door de Boekkoe-

rier in te schakelen. Deze staat met zijn
brommertje binnen twee uur met een
verse portie letteren op de stoep. Boek-
handel Selexyz introduceerde afgelopen
week de Boekkoerier als pilot in Nijme-
gen, Utrecht en Groningen. Inwoners van
deze steden betalen, alleen als hun bestel-
ling geplaatst is via Boekkoerier, tijdelijk
geen bezorgkosten. Als de literaire koe-
riersdienst in deze steden succesvol is,
wordt de service ook uitgerold in andere
steden. „Wie bijvoorbeeld niet het risico
wil lopen dat de postbezorger voor een
dichte deur staat, laat de Boekkoerier
gewoon ’s avonds langskomen. Of je ont-
dekt ’s middags op Facebook dat je tante
jarig is. Via de Boekkoerier is haar favorie-
te roman, mooi ingepakt én met persoon-
lijk kaartje, nog eerder gearriveerd dan je
online felicitatie!” zo zegt directeur Paul
Dumas. De Boekkoerier rijdt tussen 10.00
uur en 21.00 uur rond in de stad om het
leesvoer langs te brengen.

Koerier bezorgt
leesvoer

• De Boekkoerier
op weg naar een
hongerige boeken-
wurm.
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➤ Echt weer om lekker te
gaan fietsen?

„Ja, het seizoen gaat weer
beginnen. Ik had mijn oude
schoenen al tien jaar, ze
begonnen pijn te doen. Ik
was echt toe aan een paar
nieuwe.”

➤ Je hebt lang met je oude
schoenen gedaan.

„Ik wilde al wel langer
nieuwe schoenen kopen.
Maar ik wist echt niet wat ik
dan moest kopen. Daarom
heb ik het steeds uitgesteld.

Maar omdat ze nu echt pijn
gingen doen, moest ik wel.
Ik ben me er op internet een
beetje in gaan verdiepen.
Eigenlijk wist ik nu heel
goed wat ik wilde hebben.”

➤ En je oude schoenen?
„Die gooi ik natuurlijk

niet weg. Dat kan ik niet
over m’n hart verkrijgen.”

’Ik wist wat ik wilde’
Sommige aankopen zijn

gewoon en toch speci-
aal. Omdat het artikel al
maanden in de etalage
lonkt, het onverwacht
bijzonder is of omdat het
echt verwennerij is. Elke
week gaan we op zoek
naar een aankoop waar u
blij van wordt.

■ WIE: Rianne Hoefakker
■ LEEFTIJD: 28 jaar
■ BEROEP: Begeleider
verstandelijk gehandicapten
■ WAT: Wielrenschoenen
■ WAAR: Tromm
Tweewielers

• Rianne
was hard
toe aan
nieuwe
fiets-
schoenen,
maar de
oude
mogen
zeker niet
weg.
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Volgens Slooijer, die
artikelen verzamelt waar
leden van het Koninklijk
Huis op staan afgebeeld
en regelmatig Oranje-
beurzen organiseert, zit
het in de aard van de Ne-
derlander omdieverbon-
denheid te laten zien met
onder meer producten.
„Ik denk niet dat een
troonswisseling in België
hetzelfde effect heeft.”

Dat zou kunnen ko-
men omdat Nederland
Koninginnedag kent, die
nu samenvalt met de in-
huldiging. „Het Oranje-
gevoel kan verwijzen
naar sport, bijvoorbeeld
voetbal, of het Konink-
lijkHuis”, zegtPeterJan
Margry, senior onderzoe-
ker bij het Meertens In-
stituut. „Bij een WK
gaat het erom om de Neder-
landse identiteit uit te dragen
in het buitenland, het land
waar het elftal op dat moment
speelt. Met Koninginnedag
heeft het Oranjegevoel een
dubbele betekenis. Het ver-
wijst niet alleen naar het ko-
ningshuis maar het is ook een
uiting van gezamenlijkheid.

Op Koninginnedag vindt na-
melijk juridische en sociale in-
versie plaats. Bepaalde regels
gelden niet (een vrijmarkt) en
het koningshuis krijgt een an-
dere plek in de samenleving.
De koningin, en straks de ko-
ning, komt naar het volk toe,
voor even zijn ze één met het
volk. Dit wordt collectief uit-
gedragen en prullaria onder-
steunen die collectiviteit, zo-
als rituelen dat ook doen.”

Kunstenares Jannemieke
Oostra maakte het boek ’Sou-
venir’ waarin ze onder meer
de herkomst van het souvenir
onderzocht en de reden waar-
om mensen daar waarde aan
hechten. „Wat vaak bleek, was
dat favoriete souvenirs vaak
uit de kinderjaren kwamen of
meegenomen waren van verre
reizen die ’life changing’ wa-
ren.” De troonswisseling zal

voor de meeste Nederlanders
geen ’life changing’ gebeurte-
nis zijn. „Maar de troonswisse-
ling is wel uniek en iedereen
maakt het tegelijkertijd mee.
Dat is denk ik voor een deel
vandeNederlanders redenom
een souvenir te kopen. Een
speciaal geslagen munt bij-
voorbeeld, ik denk dat veel
mensen dat heel leuk vinden.”

Verzamelaar Slooijer
heeft zijn zinnen ge-
zet op een duur por-
seleinen bord en
de 23-jarige Oran-
jefan Vivian Kra-
mer heeft al
meerdere souve-
nirs in haar bezit,
waaronder een
vlag, kussens, post-
zegels en diverse boe-
ken en tijdschriften.
„Het is een historisch
moment, en van
voorgaande troons-
wisselingen heb ik
ook enkele souvenirs via via in
mijn bezit gekregen, dus zet ik
die lijn graag voort.”

Het lijkteropdatOranjever-
zamelaars niet de enigen zijn
die vrolijk worden van de
troonswisselingprullaria. Zo
ziet Marktplaats een stijging

van 50 procent ten opzichte
van 2012 in de vraag en het
aanbod van Oranjeproducten
en diensten. De advertentiesi-
te noteerde ook pieken in het
aantal zoekopdrachten met
’oranje’ als zoekterm, name-
lijk toen koningin Beatrix op
28 januari haar aftreden aan-
kondigde en toen de Amster-
damse burgemeester Eber-

hard van der Laan het
programma rond de

inhuldiging bekend
maakte. Het aan-
tal advertenties
met Willem-
Alexander in de
titel is verdrie-
dubbeld in verge-

lijking met vorig
jaar, dagelijks wor-

den er ruim 800 W.A.-
advertenties ge-
plaatst. Ook het aan-
tal advertenties met
’Beatrix’ in de titel is
gestegen, met 25 pro-

cent ten opzichte van vorig
jaar.

Badge Groep, een bedrijf
dat onder meer merchandise-
producten rondWK’s,EK’s en
het Eurosongfestival op de
markt brengt, heeft het sinds
begin april druk met de pro-

ductie en levering van produc-
ten die inhaken op de troons-
wisseling. Het bedrijf bevoor-
raadt onder meer winkels in
Amsterdam en Schiphol en
webwinkels Fanshop.nl en
Bol.com. Roland Heerkens, di-
recteur van Badge Groep,
schat in dat uiteindelijk tien-
duizenden troonswisseling-
producten van zijn bedrijf
over de toonbank zullen gaan.
„Ik verwacht 250.000 euro om-
zet”, zegt Heerkens. Dat is nog
altijd minder dan de omzet

Wie zich met Oranje wil vereenzelvigen met spullen, heeft dezer da-
gen de keuze uit een eindeloze reeks prullaria. „De winkels zijn over-
spoeld met producten die specifiek inhaken op de troonswisseling”,
zegt Wilbert Slooijer (42), die op Facebook de pagina Troonwisselsou-
venirs is gestart. „Ikvindhet leukdatmet souvenirs een stukjeverbon-
denheid in de samenleving zichtbaar wordt.”

• De beste
inhaker op
de troons-
wisseling
volgens
Gonnie
Spijkstra:
de ’titelrol’
van King
peper-
munt.
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door LORRAINE MARLISA

uitwinkelen@telegraaf.nl

Inmiddels zijn de Amster-
damse straten oranje ge-
kleurd en de winkels ge-
vuld met prullaria die inha-
ken op de troonswisseling.

Daarmee is de inhuldiging
een zegen voor verzame-
laars en krijgt het Oranjege-
voel een ’boost’ van jewel-
ste.

Moederdagaanbieding
Zilveren slavenarmband met zirkonia.
Zilveren holle slavenarmband cadeau.
€ 259

€ 159

slavenarmband
cadeau

Bestel ook op www.siebeljuweliers.nl

gratis verzending kosteloos ruilen altijd in luxe cadeauverpakkingModeMall Wilp • Citystore Den Bosch • www.zoomers.nl
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Herinnering
aan verbondenheid
Herinnering
aan verbondenheid

Verschillende websi-
tes houden de produc-
ten bij die inhaken op
de troonswisseling.
Wilbert Slooijer lan-
ceerde de Facebookpa-
gina Troonwisselsou-
venirs waar alleen
artikelen verschijnen
met daarop afbeeldin-
gen met betrekking
tot de inhuldiging en
abdicatie. De blog
Verse Reclame (ook op
Facebook te vinden)
houdt bij welke mer-
ken inhaken op de
troonswisseling. Gon-
nie Spijkstra, deskun-
dige op het gebied van
inhaakproducten en
–advertenties, stelde
een top 8 samen (zie
ook Verse Reclame).

● King Pepermunt
De gewone rollen
pepermunt heten
voor de gelegenheid
’Alex’en het merk
deelt op 30 april
enorm lange rollen
uit waarop de titels
van Willem-Alexan-
der zijn uitgeschre-
ven.
● Het shirt die je wist

dat zou komen
Überactueel shirt dat
inspeelt op het drama
rond het Koningslied.
● Kaasblok Old

Amsterdam
Een kaasblok voor
aan je vlaggenstok,
Spijkstra twijfelde of
dit wel zo briljant is

Activeert het hele
volk om de langste
digitale polonaise te
maken: social en van
deze tijd.
● De Koningsmantel

van Dirk van den
Broek

Mantel die alleen bij
aankoop van speci-
fieke actieproducten
werd weggegeven.
Naar verluidt waren
alle 200.000 Ko-
ningsmantels binnen
twee dagen uitver-
kocht.
● De Koningswup

van Albert Heijn
Niet origineel, vindt
Spijkstra, maar de
aloude vinding
maakt de fans weer
enthousiast.

aangezien het gele
gevaarte pas wordt
uitgedeeld op 30
april. Maar nimmer
claimde een merk een
vlaggenstok. Briljant
dus en een derde
plaats waardig.
● Met NS van B

naar A
De variatie op de
uitdrukking van A
naar B vindt Spijkstra
goed gevonden.
● Douwe Egberts
Het koffiemerk heeft
de bekendste verpak-
king omgetoverd tot
Koningsblend. Stoer,
vindt Spijkstra.
● Polonaise voor

de Koning

rond een WK of EK. „Dan zet-
ten we een paar miljoen om.
Een WK of EK duurt ook veel
langer,dit isna1meiechtvoor-
bij.”

Na die datum zijn het de
souvenirs die velen zullen her-
inneren aan de abdicatie van
koningin Beatrix en de inhul-
diging van Willem-Alexan-
der. Voor Slooijer is het van
belang dat een souvenir tast-
baar is. „Het Koningslied heb
ik gedownload, en nu heb ik
het op een stickie. Maar ik had
het liever op cd gehad, die kun
je vasthouden. Misschien
brengen ze nog een verzamel-
cd uit.”

Souvenirs ondersteunen collectiviteit op Koninginnedag

TOP 8 INHAKERS

• De schappen zijn inmiddels
goed gevuld met troonswisseling-
prullaria. FOTO: RONALD BAKKER

• Creatief met het kapsel van
Beatrix... FOTO: RONALD BAKKER

• Het koningspaar en Beatrix op porselein, maar dan
anders. FOTO: RONALD BAKKER

• Een speciaal
geslagen munt,
altijd een gewild
souvenir.

• Een winkelier toont zijn collectie
Willem-Alexander T-shirts.
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