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DE LAGUNA CELSIUM IS EEN ELEGANTE, SIERLIJKE AUTO MET DISTINCTIEVE KLASSE. Betrouwbare elegantie ook, want
de Renault Laguna kreeg van de Duitse ADAC wat betreft betrouwbaarheid een gedeelde tweede plaats, samen met de Audi A4
en de Mercedes C-Klasse (resultaten van de modellen gebouwd in 2008). Elke Laguna heeft daarnaast drie jaar garantie.
Leasen kan vanaf � 639,- en de bijtelling is vanaf � 239,-. Kijk op Renault.nl voor meer informatie. 

Aanbieding geldig tot 1 juni 2010 en/of zolang de voorraad strekt. Bijtelling gebaseerd op 42% belasting. De nieuwe Renault Laguna Estate Celsium vanaf � 27.190,- incl. BTW, BPM. Excl.
verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken. Leaseprijs Laguna Estate vanaf � 639,-/mnd via Renault Business Finance. Full Operational Lease excl. BTW, brandstof, vervangend vervoer o.b.v.
48 mnd/20.000 km. Op elke nieuwe Renault Laguna geldt een fabrieksgarantie van 3 jr./150.000 km (hetgeen als eerste bereikt wordt. De eerste 24 maanden geldt er geen kilometerbeperking).
12 jr. plaatwerkgarantie. Drukfouten, prijs- en specifi catiewijzigingen voorbehouden. Voor meer informatie bel gratis 0800-0303 of kijk op www.renault.nl

Min./max. verbruik voor getoonde model: 4,8-8,9 l/100 km, resp. 20,8-11,2 km/l, CO2: 128-210 g/km.

• LAGUNA ESTATE CELSIUM VOOR � 27.190,-
• BI-XENON EN LICHTMETALEN WIELEN
• GEÏNTEGREERD NAVIGATIESYSTEEM MET KLEURENSCHERM
• PARKEERSENSOREN EN RENAULT HANDSFREE KAART

BESCHEIDEN TE BLIJVEN IS
ALLEEN DE PRIJS GELUKT

Talibaan nemen
dorpen in noorden
van Afghanistan in
Kunduz, 8 maart. In de
Noord-Afghaanse provincie Bagh-
lan hebben Talibaanstrijders dit
weekeinde een aantal dorpen her-
overd op de beweging Hezb-i-Isla-
mi van krijgsheer Gulbuddin
Hekmatyar. Daarbij zijn volgens
de politie twintig Talibaan ge-
dood en veertig strijders van
Hezb-i-Islami. De regering kon
berichten over zeker negentien
burgerdoden niet bevestigen.
Tientallen strijders van Hekma-
tyar hebben zich overgegeven aan
de politie en zouden nu met het
leger willen samenwerken. Hek-
matyar, een oude mujahedeen-
strijder en voormalig premier,
gold als de belangrijkste bondge-
noot van de Talibaan, maar is de
afgelopen decennia vaker van alli-
antie gewisseld. De Talibaan ver-
overen sinds ongeveer een jaar ter-
rein in Baghlan. (AFP, AP)

Operatie Mubarak
in Duitsland
Kairo, 8 maart. Een galblaas-
operatie bij de Egyptische presi-
dent Mubarak (81) heeft vragen
opgeroepen bij Egyptische com-
mentatoren. De operatie is ge-
slaagd en de toestand van de presi-
dent is stabiel, aldus een woord-
voerder van het ziekenhuis in het
Duitse Heidelberg waar hij is ge-
opereerd. De vragen concentreer-
den zich op de toestand van de
president en op het feit dat hij
geen vice-president heeft. Op offi-
ciële bekendmakingen na is de ge-
zondheidstoestand van Mubarak
taboe voor de Egyptische pers.
(AF P)

Duizenden betogen
in Oost- Jeruzalem
Jeruzalem, 8 maart. Ongeveer
3.000 Israëliërs en Palestijnen
hebben zaterdag in de wijk Sheikh
Jarrah in bezet Oost-Jeruzalem ge-
protesteerd tegen de doorgaande
Israëlische kolonisatie in dit Ara-
bische stadsdeel. Het betreft de
ontruiming van Palestijnse wo-
ningen die door Israëlische kolo-
nisten in bezit zijn genomen. Is-
raël gaf vandaag toestemming
voor de bouw van 112 apparte-
menten in de Israëlische nederzet-
ting Beitar Illit wegens „veilig-
heidsoverwegingen”. In principe
geldt een bevriezing van de bouw
in bezet gebied, maar er worden
talrijke uitzonderingen gemaakt.
(AFP, AP)

Mexicaanse politie
eist betere wapens
Ciudad Juárez, 8 maart. B ij
aanvallen van drugsbendes op de
politie in de Mexicaanse deelsta-
ten Chihuahua en Guerrero zijn
dit weekend 21 mensen gedood,
onder wie twee agenten. Politie in
San Nicolas de Los Garza in de
deelstaat Nuevo León demon-
streerde zaterdag nadat bij een
aanval drie agenten waren ge-
dood. De agenten eisten betere
wapens en een betere uitrusting.
Sommige gemeentelijke politie-
diensten in de regio mogen geen
geweren meer dragen, nadat cor-
rupte lokale agenten federale poli-
tie bedreigden tijdens pogingen
om drugscriminelen te arresteren.
(AP, AFP)

Minder steun voor
Japanse premier
TOKIO, 8 maart. De steun van de
Japanse kiezers voor premier Ha-
toyama brokkelt af. In een opinie-
peiling van het Japanse persbu-
reau Kyodo spreekt nog maar 36,3
procent van de ondervraagden
steun uit voor Hatoyama die met
zijn Democratische Partij van Ja-
pan (DPJ) een grote overwinning
behaalde bij de parlementsverkie-
zingen in augustus. De Japanners
twijfelen in toenemende mate aan
het leiderschap van Hatoyama en
zijn vermogen om het conflict
over de verplaatsing van een Ame-
rikaanse basis op het eiland Oki-
nawa op te lossen. De premier liet
afgelopen weekeinde doorsche-
meren te zullen opstappen als hij
er niet in slaagt de kwestie binnen
de door hemzelf gestelde deadline
– eind mei – geregeld te hebben.
Hij heeft aangekondigd nog deze
maand met een plan te komen
voor de verhuizing van de lucht-
machtbasis Futenma. Daarnaast
wordt de DPJ geplaagd door fi-
nanciële schandalen, onder ande-
re rondom de machtige partijbons
Ichiro Ozawa. (Reuters)

Deense krant niet
eens over excuses
Kopenhagen, 8 maart. In een
open brief hebben 38 redacteuren
van de Deense krant Po l i t i k e n af-
stand genomen van de excuses die
hun hoofdredactie heeft gemaakt
voor het afdrukken van de zoge-
naamde Mohammedcartoons.
„Politiken hoeft nergens excuses
voor aan te bieden”, staat in de
brief die in de eigen krant werd af-
gedrukt. Po l i t i k e n bood vorige
week excuses aan aan de moslim-
gemeenschap, onderdeel van een
schikking met een Saoedische ad-
vocaat die namens acht moslim-
groepen excuses eiste van elf kran-
ten. Po l i t i k e n bood als enige excu-
ses aan en kreeg daarvoor felle kri-
tiek van politieke partijen en an-
dere media. (AP)

Ingezonden mededeling

Gekibbel over diplomatieke dienst

Door onze correspondent
Petra de Koning
Córdoba, 8 maart. Het zou over
de EU en de wereld gaan, maar het
ging toch weer over de EU zelf. In
de Spaanse stad Córdoba waren de
Europese ministers van Buiten-
landse Zaken het afgelopen week-
end bijeen om te praten over de po-
litieke macht en invloed van de
EU. Want daar maken ze zich zor-
gen over. Ze wilden ook gaan be-
denken hoe ze moeten omgaan
met opkomende grootmachten als
India, Brazilië, Zuid-Afrika.

Maar het kwam er nauwelijks
van, en sommige ministers deden
geen moeite om hun irritatie daar-
over te verbergen. Ze hadden voor-
al de problemen besproken die er
zijn met de nieuwe Europese di-
plomatieke dienst: de Europese

Commissie, het dagelijks bestuur
van de EU, en de EU-landen ma-
ken ruzie over de belangrijkste po-
sities daarin en over het geld dat de
dienst zal krijgen. Het ging in
Córdoba over macht en invloed,
maar niet zoals de ministers het
zich van tevoren hadden voorge-
steld: de hele wereld kon meekij-
ken bij het interne, bureaucrati-
sche gevecht van de EU.

„We moeten hier zo snel moge-
lijk mee ophouden”, zei de
Luxemburgse minister van Bui-
tenlandse Zaken Jean Asselborn na
afloop. „Dit verzwakt de positie
van de EU.” De Zweedse minister
van Buitenlandse Zaken Carl Bildt
zei: „Wij zijn er om het buiten-
lands beleid vorm te geven en in-
vloed uit te oefenen, we zijn er niet
om ons bezig te houden met dit
soort conflicten.”

Het was wel dezelfde Bildt die
zich de afgelopen tijd intensief be-
moeide met de positie van de nieu-
we Hoge Vertegenwoordiger voor
het Europees buitenlands beleid,
de Britse barones Catherine Ash-
ton – voor wie de diplomatieke
dienst is bedoeld. Bildt schreef
haar boze brieven over de benoe-

ming van een Commissie-ambte-
naar tot EU-ambassadeur in Wash-
ington, waar de EU-landen niets
van af wisten. En samen met de
Britse minister van Buitenlandse
Zaken David Miliband schreef hij
Ashton een brief over de diploma-
tieke dienst: die kon pas effectief
zijn en het gezag van de EU ver-
groten, schreven ze, als er werd sa-

mengewerkt door de Europese
Commissie en de EU-landen, waar
de diplomaten voor de dienst van-
daan moeten komen.

Miliband zei in Córdoba dat de
brief niet was bedoeld als kritiek
op Ashton, die de dienst aan het
opzetten is, maar als steun. Ze
heeft het moeilijk in haar nieuwe
functie. Ze kreeg meer bevoegdhe-
den dan haar voorganger Solana,
omdat de EU-landen het buiten-
landse beleid ‘krachtiger en een-

duidiger’ willen maken. Maar al
meteen na haar benoeming, drie
maanden geleden, waren er twij-
fels over haar, omdat ze bijna geen
ervaring had in het buitenland. En
er kwam snel kritiek – van Euro-
parlementariërs, anonieme amb-
tenaren en diplomaten, ministers.
Ze zou geen visie hebben, ze ging
te laat naar Haïti na de aardbeving,
ze zou in het weekend te vaak
thuis in Londen zijn, ze ging naar
de inauguratie van de Oekraïense
president en niet naar een verga-
dering van EU-ministers van De-
fensie. „Wat ze ook doet”, zegt een
medewerker van Ashton, „het is
allemaal verkeerd.”

Ashton wil dat daar een eind aan
komt. In Córdoba vroeg ze om
steun van de EU-ministers. In de
vergadering zelf kreeg ze die nau-
welijks. De ministers willen dat ze
harder is in haar onderhandelin-
gen met de Commissie over de di-
plomatieke dienst en ze willen er
zelf meer invloed op hebben. Vol-
gens de Oostenrijkse minister Mi-
chael Spindelegger heeft Ashton
dat beloofd.

In het openbaar deden de minis-
ters daarna zo hun best voor Ash-

ton, dat het ook weer pijnlijk
werd. Ashton, zei de Spaanse mi-
nister Moratinos, werkt heel hard.
„Ze heeft geen minuut tijd om uit
te rusten.” Andere ministers leg-
den uitvoerig uit dat zíj Ashton
hadden gevraagd om naar Oekraï-
ne te gaan, waardoor ze niet bij
hun collega’s van Defensie kon
zijn. Het was ook háár verdienste,
zei Miliband, dat de Oekraïense
president Janoekovitsj zijn eerste
buitenlandse bezoek aan Brussel
had gebracht, en niet aan Moskou,
waar hij meer vrienden heeft.

In Brussel moest Janoekovitsj
vier keer op hoog bezoek: bij de
voorzitter van de Europese Raad
van regeringsleiders (Van Rom-
puy), de voorzitter van de Com-
missie (Barroso), de voorzitter van
het Europees Parlement (Buzek)
én bij Ashton zelf. Maar dat werd
door de EU-ministers niet als pro-
bleem genoemd. Het was, zeiden
ze, nooit de bedoeling geweest dat
de EU in het buitenland met één
stem zou spreken: de stem van
Ashton. Het ging erom dat er va-
ker één boodschap is. „Die bren-
gen wij dan met onze 27 stem-
men”, zei Carl Bildt.

Kritiek op Lady Ashton,
vertegenwoordiger voor het
buitenlands beleid van de
EU, toont verdeeldheid over
het gemeenschappelijke
beleid van de lidstaten.

Iraakse verkiezingsfunctionarissen tellen de uitgebrachte stemmen in een stembureau in de shi’itische stad Kerbala. De voorlopige uitslag wordt donderdag verwacht. Foto AFP

‘We moeten hier snel
mee ophouden’
Minister Jean Asselborn

Europese Unie Landen willen met één stem spreken, maar hun macht behouden

Op verkiezingsdag 38 doden

Opkomst in
Irak veel lager
dan in 2005
Bagdad, 8 maart. Tussen 55 en 60 procent van de kiesge-
rechtigden is gisteren gaan stemmen in de Iraakse parle-
mentsverkiezingen. De voorlopige uitslag wordt donder-
dag verwacht, aldus de officiële verkiezingscommissie.

Daarna zal het naar verwachting
maanden duren voordat een coali-
tieregering is gevormd.

Geweld eiste gisteren 38 levens.
In delen van Bagdad sloegen raket-
ten en mortiergranaten in en er
werd een bomaanslag op een stem-
bureau gepleegd. Honderddui-
zenden politiemannen en militai-
ren waren ingezet om de kiezers te
b e s ch e r m e n .

De opkomst is aanzienlijk lager
dan bij de parlementsverkiezin-
gen in december 2005, toen 76
procent ging stemmen. Bij de pro-
vinciale verkiezingen van januari
vorig jaar bedroeg de opkomst iets
meer dan 50 procent.

Een aantal partijen maakte ei-
gen, voorlopige uitslagen bekend,
maar de verkiezingscommissie
waarschuwde tegen speculaties.
Het tellen van de stemmen vergt
tijd omdat er een gecompliceerd
systeem is, waarbij meer dan 6.000
kandidaten strijden om 325 zetels.
In 2005 duurde het ruim een
maand tot de officiële uitslag be-
kend werd.

Volgens haar eigen waarneming
is de partij-alliantie van premier
Maliki de sterkste in shi’itisch ge-

bied. In de sunnitische provincies
claimt de seculiere beweging van
ex-premier Allawi de overwin-
ning. De Koerdische alliantie van
president Talabani’s PUK en de
KDP van de regionale premier Bar-
zani, zou in autonoom Koerdistan
de sterkste blijven.

Een adviseur van premier Mali-
ki erkende vanochtend dat het on-
mogelijk zal zijn een regering te
vormen zonder steun van andere
partijen. Sommige experts denken
zelfs dat het voor Maliki moeilijk
zal worden zijn premierschap te
verlengen. „De meeste andere par-
tijen moeten hem niet”, zei hoog-
leraar politieke wetenschappen
Hamid Fadel.

De Amerikaanse president
Barack Obama onderstreepte gis-
teren dat Irak moeilijke dagen
voor zich heeft. Maar hij noemde
de verkiezingen zelf een belangrij-
ke mijlpaal en zei dat de VS hun
„verantwoordelijke terugtrek-
king” zullen voortzetten. Alle ge-
vechtstroepen moeten Irak 1 sep-
tember hebben verlaten; het is de
bedoeling dat 1 januari 2012 geen
Amerikaanse militair meer in het
land is. (Reuters, AP, AFP)

In Chili kan iedereen een dief zijn

Door Loretta van der Horst
Concepción, 8 maart. Fe r n a n -
do Leon bivakkeert al een week on-
der een blauw zeiltje dat aan zijn
auto is gespannen. Pal naast de in-
gestorte Alto Rio-flat van vijftien
verdiepingen, midden in het cen-
trum van Concepción. Ergens on-
der het puin moet zijn 26-jarige
zoon José Luis liggen. Die was in
de flat op bezoek bij een vriend
toen vorige week zaterdag de Chi-
leense aarde begon te beven.

Fernando doodt de tijd met
kaartspelletjes met zijn neven. Zo
nu en dan staat hij op, als de
brandweer en speurhonden die
het puin doorzoeken tevoorschijn
komen. „Sea como sea”, zegt hij za-
terdag na het zoveelste valse
alarm: het is zoals het is. Diezelfde
dag krijgt hij van de brandweer
nog een laatste kans om de brok-
stukken te doorzoeken. Dan be-
gint een graafmachine met het op-
ruimen van het puin – met daarin
vermoedelijk het lichaam van José
Luis en vijftien anderen.

Concepción, de op één na groot-
ste stad van Chili in het hart van
het getroffen gebied, is een spook-
stad. ‘Gemeente, help ons, we zijn
alles kwijt, niemand komt’, staat
op de deur van een half ingestort
pand. Zwaarbewapende militairen
staan op straathoeken achter af-
zetlint. Zwerfhonden, die zich in
Chili meestal in stadsparken op-
houden, rennen blaffend rond.

Na een week van chaos en plun-

deringen is de rust enigszins weer-
gekeerd. Overal rijden pantserwa-
gens met militairen die niet aarze-
len om mensen aan te houden.
President Michelle Bachelet heeft
plunderaars de maximale straf be-
loofd: twee tot vijf jaar gevange-
n i s s t r a f.

Volgens het meest recente cijfers
van afgelopen vrijdag zijn in heel
Chili nu ruim 450 doden geïdenti-
ficeerd. Zeker dertig steden en
dorpen zijn getroffen, een half
miljoen huizen is onbewoonbaar.
Door de vele naschokken is vrijwel
al het transport stilgelegd. Er rij-
den geen bussen en benzine is bij-
na nergens te krijgen, omdat de
elektrische pompen niet werken.
Medische hulp bereikt mensen
thuis vaak laat – of niet.

Ook Concepción probeert te
overleven. Stromend water is er
nog steeds niet, ongeveer 60 pro-
cent van de huishoudens in de stad
heeft weer elektriciteit. Rond su-
permarkten ruikt het naar rottend
vlees. Bijna alle winkels zijn dicht,
veelal leeggeroofd. Voor de enige
werkende geldautomaat staat een
lange rij wachtenden.

„Waar heb je die koekjes van-
daan?”, vraagt een oude man op
straat. Eten is schaars, en de waren
die er zijn, worden door handela-
ren duur verkocht. Vrijwilligers
verkopen vanuit een half verwoes-
te supermarkt goedkope voedsel-
pakketten met rijst, zout, spaghet-
ti en melk. Verderop worden fles-
sen water uitgedeeld.

Een groep mensen baant zich
met lege emmers een weg door het
puin naar een waterpomp. Uit de
Bio Bio, de grote rivier buiten de
stad, wordt ook gedronken. Het
Rode Kruis adviseert het water
met chloor te ontsmetten.

„Het is nu geven en nemen”,
zegt een vrouw op een bankje met

een baby op schoot. Haar huis is
leeggeroofd. „We hadden niks
meer”, zegt ze. „Ik was blij dat een
vriend voedsel voor mijn familie
heeft gestolen. Als er eerder hulp-
goederen waren gekomen, was dat
niet nodig geweest.”

Ook aan medicijnen en sanitaire
producten is gebrek. Een apotheek
in het centrum is inmiddels open.
Honderden mensen staan in de rij
om via een klein luikje, aan weers-
zijden bewaakt door militairen,
producten te kopen.

Verpleegkundige Noelia Con-
treras werkte tijdens de aardbe-
ving in het ziekenhuis. Ze had
meer willen doen om mensen te
helpen vluchten, zegt ze. „Ik
moest patiënten die slecht ter been
waren achterlaten. Een hoogzwan-
gere vrouw op mijn afdeling stierf
toen er een kast op haar viel.”

De naschokken jagen getrauma-
tiseerde inwoners angst aan. Xi-
mena Vargas schiet haar huis uit
als de trillingen weer beginnen,

een peuter klemt zich aan haar
been. „Ze heeft het nog steeds over
de aardbeving”, zegt Vargas. An-
deren zijn aan de naschokken ge-
wend. „Het werd tijd”, zegt een
hulpverlener. Hij schenkt rustig
wat koffie in en schat: „Vijf op de
schaal van Richter.”

De inwoners van Concepción
stralen ook kracht uit. ‘Fuerza Chi-
le!’ (Chili, vooruit!) staat op veel au-
to’s, uit de raampjes hangen witte
vlaggen. In buitenwijken waar
geen militairen zijn, patrouilleren
inwoners zelf, bewapend met ge-
weren, stokken en fluitjes om el-
kaar te waarschuwen.

„We moeten doorgaan”, zegt
slager Luis Vargas. Met buurtbe-
woners staat hij om een kampvuur
om rovers af te weren – zijn zaak is
leeggehaald. „Ik open mijn winkel
weer als de plunderingen echt af-
gelopen zijn”, zegt Vargas. Zijn
huis is het enige in de buurt met
elektriciteit. Er wonen nu zes fa-
milies die voedsel delen.

Dankzij de komst van het leger
kan de politie zich op sociale hulp-
verlening richten. „We helpen fa-
milies hun huizen op orde te krij-
gen, verdelen hulpgoederen en
zorgen dat mensen kalm blijven”,
zegt agent Claudio Igaña Gonza-
les. Hij is op weg naar huis. Ook
zijn familie zit nog zonder water.

Om zes uur gaat de avondklok
in. Inwoners trekken zich terug
om hun spullen te beschermen. Al-
leen met een pas, een A4’tje met
stempel, kun je nog de straat op.
Wie buiten is, wordt streng gecon-
troleerd en wie geen pas heeft,
wordt opgesloten. In Concepción
is iedereen een potentiële dief.

Loretta van der Horst is freelance
journalist. Ze loopt stage bij de
Engelstalige krant The Santiago
T imes.

De orde in Concepción is enigszins hersteld, aan voedsel en medicatie is gebrek

In Concepción, de op een na
grootste stad van Chili, is
stelen een manier van
overleven. Naschokken
belemmeren het transport.
Eten is schaars, dus duur.
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Hitlerjugend vierde
vakantie bij Britten
Door onze correspondent
Londen, 8 maart. Een nieuw ge-
heim wapen van Adolf Hitler
baarde de Britse binnenlandse in-
lichtingendienst MI5 al voor de
Tweede Wereldoorlog zorgen:
jongens van de Hitler Jugend die
fietsvakanties in Groot-Brittan-
nië benutten voor spionage-acti-
viteiten.

Uit archiefmateriaal, dat nu is
vrijgegeven, blijkt dat vooral het
hoofd van MI5, Vernon Kell, zich
hierover destijds het hoofd brak.
Hij maande de politie de fietsende
leden van Hitlers jeugdbeweging
goed in de gaten te houden.

In hoeverre de nazi’s zich van
zulke jeugdige spionnen bedien-
den staat niet vast. Sommigen ko-
zen wel verrassende bestemmin-
gen. Zo bezocht een groepje, met
camera’s gewapend, een staalfa-
briek in Sheffield, anderen een
gasfabriek in Glasgow. Anderen
beperkten zich tot scholen, Rota-
ry Clubs en kerken, waar ze soms
Duitse liederen aanhieven.

Ook de komst in november
1937 van het plaatsvervangend
hoofd van de Hitler Jugend, Hart-
mann Lauterbacher, die zei En-
gels te willen leren, riep vragen
o p.

De vrees bij de inlichtingen-
dienst was mogelijk aangewak-
kerd door een verhaal in een Brit-
se krant over Duitse ‘spyclists’ uit
mei 1937. Het blad citeerde een in-
structie voor fietsers in het bui-
tenland uit een Duits tijdschrift.
„Prent in je geheugen de wegen
en paden, de dorpen en steden,
uitstekende kerktorens en andere
markante punten. Maak een aan-
tekening van de namen van plaat-
sen, rivieren, zeeën en bergen.
Misschien kun je die nog eens
voor het vaderland gebruiken.”

MI5 slaagde er niet in te achter-
halen of deze instructie authen-
tiek was of dat het om een poging
van tegenstanders ging de fascis-
tische beweging zwart te maken.

Op hoger niveau ondernamen
de Duitsers eveneens stappen, die
de Britse autoriteiten verontrust-
ten. De Duitse ambassadeur (en
latere minister van Buitenlandse
Zaken) Joachim von Ribbentrop
sprak met de oprichter van de
padvinderij, Lord Baden Powell,
over samenwerking met de Hitler
Jugend. Baden Powell was zeer te
spreken over zijn ontvangst. Maar
de Britse regering maakte nader-
hand duidelijk niets te voelen
voor samenwerking.


