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Verlichte naïviteit
Homo hominis lupus est. ‘De mens is voor de mens als een wolf ’, aldus de filosoof Thomas  Hobbes 

(1588-1679). Met slechts vier woorden verklaarde hij het kwaad in de mens. Alhoewel ieder 

mens als elkaars gelijke werd geboren, beweerde Hobbes dat de men elkaar tocht voortdurend 

wedijverde. Hierdoor liep de mens constant het gevaar om door zijn soort genoten bestolen te 

worden. Een algemeen gezag om de orde te kunnen handhaven door middel van regels ontbrak. 

Het gevolg was een onafgebroken oorlog van allen tegen allen. Het verklaart het grote aantal 

conflicten die woedden tijdens het leven van Hobbes.

Deze theorie sluit nauw aan bij het gedachtegoed van de latere verlichtingsfilosoof Voltaire 

(1694-1778). Ook hij gaat uit van de gelijkheid van de mens. In tegenstelling tot de theorie van 

Hobbes, gaat Voltaire er van uit dat men in het begin elkaar niet wedijvert, maar juist blindelings 

vertrouwt. Het is echter de maatschappij die dat vertrouwen wegneemt. Misbruik en bedrog 

door grote instanties als de kerk en ook bedrog door de medemens zelf zou daar de oorzaak van 

zijn.

Het overkwam niemand minder dan de filosoof zelf. Zijn goed willende ambitie om zijn ver-

lichte ideeën over te dragen aan zijn minder verlichte medemens werd lang niet overal met open 

armen ontvangen. Voor het Franse hof, de voormalige verblijfplaats van de filosoof, was het zelfs 

reden genoeg om hem uit Frankrijk te verbannen. Eenmaal verbannen uit de hoge kringen van 

Frankrijk komt Voltaire’s naïeve wereldbeeld oog in oog te staan met de ruwe werkelijkheid. Een 

werkelijkheid waar de kwade mens de naïeve mens bedriegt, vernedert of zelfs vermoord. 

Voltaire’s levensverhaal en filosofie wordt kort en bondig vertolkt in zijn meesterwerk genaamd 

Candide ou l’optimisme. Het is een verhaal dat begint bij naïviteit en eindigt bij wijsheid en kri-

tiek. Net als Voltaire ervaart het hoofdpersonage Candide de wereld in haar ruwste vorm. Zijn 

vrienden, met wie hij de maatschappij wil verlichten, worden vermoord onder de vlag des Gods. 

Zijn vriendin, ooit beeldschoon, wordt door de maatschappij misbruikt en verminkt. Ook ram-

pen als schipbreuken, aardbevingen en oorlogen kruisen zijn pad. 

Uit Candide valt een grote wijsheid af te leiden. Ook voor rechtenstudenten. De ruwe werkelijkheid 

is namelijk niet altijd te bestrijden met verlichte idealen. Neem bijvoorbeeld het recht zoals zij aan 

ons wordt voorgeschoteld dus niet zomaar klakkeloos over. Durf 

zelf kritisch te zijn en kijk wat verder dan het recht van vandaag.

Momenteel leven we immers ook nog niet in een ideale, verlichte 

wereldmaatschappij. Zo woeden er nog talloze politieke en gods-

dienstige conflicten over de wereld, waar verlichte idealen maar 

moeilijk worden geaccepteerd.

Met het oog daarop deze maand een editie over het thema con-

flicten, met ondermeer een interview met Jaap de Hoop  Scheffer 

en artikelen over conflicten in een bredere context. 

Raphaël Donkersloot

Hoofdredacteur Novum

De ruwe werkelijkheid is namelijk niet altijd 
te bestrijden met verlichte idealen.
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Door Peter Smithuis

La liberté,  
een controversieel ideaal 

de verdieping

François-Marie Arouet



Hij bekritiseert op satirische wijze de intolerantie en de 
onwetendheid van het volk van zijn tijd.

Een historisch kader
Door de geschiedenis heen zijn er tijden geweest van rust, vrede en 

voorspoed en tijden van kritiek, onrust en verandering. Vooral de 

onrustige tijden zijn voor de moderne tijd erg van belang. Niet 

zozeer omdat we wensen in conflictfasen te leven maar vooral 

omdat er veel van te leren valt. 

Tijdens de onrustige tijden op aarde hebben belangrijke denkers 

hun ideeën op papier gezet. Dit uitte zich voornamelijk in een 

wens naar hervorming. Door middel van nieuwe idealen hoopten 

zij de onrust te kunnen trotseren.

Belangrijke denkers van die tijd zijn bijvoorbeeld Machiavelli en 

Thomas Hobbes. Zij leefden beiden in een zeer onrustige tijd waar 

regimes elkaar afwisselden of - wat zelfs vaker gebeurde - ver-

moordden1. Zij trachtten de onrust te bestrijden door middel van 

een almachtig regime. Daarmee waren zij de grondleggers voor het 

politieke systeem van almachtige heerschappij.

Dit leidde tot een periode met minder conflicten , maar vormde 

tegelijkertijd ook de grondslag voor nieuwe kritiek in de 17e en 

18e eeuw. Een van de nieuwe critici was François-Marie Arouet. 

Hij was een zeer belangrijke denker die veel invloed heeft gehad in 

het verleden. Toch zal de naam u waarschijnlijk niet veel zeggen. 

Dit komt doordat hij de geschiedenis is ingegaan onder zijn pseu-

doniem Voltaire.

Het leven van Voltaire in een notendop
Voltaire genoot als adellijk persoon een aantal opleidingen die 

lang niet alle kinderen in zijn tijd genoten. Zijn vader wilde dat hij 

net als hijzelf notaris zou worden. Hier zag Voltaire echter niets in 

en vanaf zijn zeventiende startte hij met schrijven. Al snel uitte hij 

kritiek op misstanden in zijn land en tijd; hij bekritiseerde voor-

namelijk de heersende regent, de kerk en een vooraanstaande 

adellijke: le Chevallier de Rohan2. Door deze kritiek wordt hij uit-

eindelijk tijdelijk verbannen naar Engeland (1726-1729).  Engeland 

was in die tijd behoorlijk vooruitstrevend en tolerant. Men kende 

daar namelijk relatief veel vrijheden waaronder vrijheid van 

meningsuiting en geloof.

Het schrille contrast tussen de Engelse constitutionele monarchie 

en het Franse absolutisme fascineerde hem. Na zijn terugkeer van 

Parijs uit hij dit in “Lettres philosophiques sur les Anglais” wat 

ertoe leidde dat hij opnieuw uit Parijs moest vluchten, hij kwam 

terecht op Château de Chirey waar hij als minnaar van de mark-

gravin verbleef en vele boeken las. Zijn eigen teksten bleven 

ondanks de eerdere consequenties vol van kritiek, een mooi voor-

beeld is: “Deze wereld is een grote dans waarin dwazen, gemaskerd 

door lachwekkende namen als eminentie en hoogheid, hun wezen 

denken te kunnen opblazen en hun laagheid te kunnen verheffen. 

Alle stervelingen zijn gelijk… Iedereen wordt geboren uit het-

zelfde slijk; ze slepen zich in dezelfde zwakte door hun kindsheid; 

en de rijken en armen en de zwakken en de sterken, allen gaan 

gelijkelijk van de smart naar de dood.”3

De kritische houding leidde ertoe dat hij werd uitgenodigd om te 

verblijven in Potsdam. Daarom verbleef hij enkele weken aan het 

“De mens is niet als wolf geboren, men is wolf 
gewor den. God gaf ons noch kannonen noch 
gewe ren; maar de mens heeft ze gemaakt om  
elkaar uit te moorden.”7

hof van Frederik de Grote, die naast een groot bewonderaar van 

zijn intellect ook een goede vriend en mogelijk zelfs meer dan 

enkel een vriend was4. Dit uitte zich bijvoorbeeld in het briefcon-

tact dat zij jarenlang onderhielden waarin het ene na het andere 

compliment aan de ander werd gegeven.

Na de dood van de markgravin vertrok hij naar Genève en later 

Ferney waar hij zijn meesterwerk “Candide” schreef. Bijzonder is 

dat hij in dit boek een zeer kritische houding ten aanzien van de 

positie van de kerk binnen de Franse staat inneemt. Daarnaast 

bekritiseert hij op satirische wijze de intolerantie en de onwetend-

heid van het volk van zijn tijd. Laten we het werk nader bekijken:

Candide, de kroonjuweel van Voltaire’s kritiek
Het woord Candide betekend puur of onschuldig, deze titel is met 

opzet gekozen; het is namelijk een verwijzing naar de door Voltaire 

in Engeland bestudeerde theorieën van John Locke5. Deze theorie 
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houdt in dat de mens met een schone lei wordt geboren. De theorie 

van de schone lei wordt tegenwoordig vaak geïnterpreteerd als een 

uitleg dat alle mensen geboren worden met gelijke rechten. Voltaire 

ziet hier echter nog een ander facet in; naast het feit dat ieder mens 

als gelijk wordt geboren verliest de mens haar onschuld door de 

maatschappij waarin zij leeft. De reden hiervoor is volgens Voltaire 

het blinde vertrouwen in de kerk en de volgens hem totaal mis-

plaatste theorieën van het optimisme en theodicee6. Deze leer omvat 

het idee dat God in zijn almachtigheid de wereld op de best moge-

lijke manier zou hebben geschapen. Zo werden ongelukken en der-

gelijke door aanhangers toegeschreven aan de wil van God. Deze 

theorie was in zijn tijd erg populair. Voltaire had echter in de loop 

van zijn leven het geloof in deze theorie verloren door bepaalde 

gebeurtenissen in zijn leven zoals aardbevingen, oorlogen en wille-

keur. Dit is ook te merken in het boek “Candide” want de bespotting 

van de eerdergenoemde theorie staat in het boek centraal. 

Voltaire vertelt in zijn boek het verhaal van Candide, een intelligente 

jongeman die opgroeit in een enorm kasteel in Westfalen. Hij wordt 

daar onderwezen door een uiterst gelovige leraar die hem de leer 

van het Leibniziaanse optimisme bijbrengt. Zo zegt de docent din-

gen als “de dingen kunnen niet anders zijn dan zij zijn, want alles is 

gemaakt naar het beste doel. Als gevolg hiervan is deze wereld de 

best mogelijke wereld.” Hij noemt vervolgens het voorbeeld van het 

zwijn, dat gemaakt zou zijn om gegeten te worden waardoor het 

gedoemd is te worden bejaagd. Het zou daarom volgens de docent 

niet anders kunnen dan te sterven om te worden gegeten.

De keuzevrijheid van de mens - wat een metafoor is voor demo-

cratie - wordt door Voltaire hevig geridiculiseerd ; Candide is op 

slinkse wijze geworven voor het leger en als hij zijn benen strekt 

(wegloopt), wordt hij naar de kerker gebracht waar hij moet kie-

zen tussen een dood door kogels of spitsroeden lopen.8 Dit komt 

natuurlijk neer op het kiezen tussen twee kwaden. Dit voorbeeld is 

volgens Voltaire het idee van democratie. Voltaire pleit ook voor 

mensenrechten. Hij laat namelijk het onrecht van oorlog zien 

waar aan beide zijden hele dorpen “in overeenstemming met het 

oorlogsrecht” zijn uitgemoord. Hiermee illustreert hij - volledig 

tegen de tijdsgeest in - dat men nogal weinig effectieve bescher-

ming geniet van het oorlogsrecht.

Candide begint al snel te twijfelen aan het optimisme. Dit wordt 

 bijvoorbeeld duidelijk als hij schipbreuk leidt. Jacques, een vriend 

van Candide, wordt geslagen door een matroos en slaat terug waar-

door de matroos in het water valt. Jacques, zo goedwillend en naïef 

als hij is, schiet hem snel te hulp, maar wordt door de matroos zelf 

óók in het water getrokken. Candide ziet het gebeuren en wilt helpen. 

Hij wordt echter ervan overtuigd dit niet te doen . Zijn optimistische 

leraar beweert namelijk dat de schipbreuk Gods bedoeling was 

geweest en dat het dus Jacques’ lot is om te verdrinken. Hierdoor 

overlijdt de goed bedoelende Jacques in zee en overleeft de slecht 

handelende matroos. En alsof het niet genoeg is steelt de matroos bij 

zijn aankomst op het land alles wat er maar te grijpen is...

Voltaire is in dit stuk behoorlijk kritisch ten aanzien van hulp en 

dit voorbeeld illustreert ook de algehele conclusie van het boek. 

Die conclusie is namelijk dat de mens misschien onschuldig gebo-

ren wordt maar dat men door de maatschappij waarin zij leeft 

onmogelijk oprecht en onschuldig kan blijven. Dit blijkt ook uit 

het bovenstaand stuk want Jacques sterft in feite door zijn oprecht-

1 Hobbes leefde ten tijde van de zeer bloedige Engelse 

Burgeroorlog en Machiavelli in het zeer onrustige 

 stelsel van stadstaatjes in Noord-Italië tijdens de 

 Italiaanse oorlogen

2 Graaf Guy-Auguste de Rohan-Chabot was een luite-

nant-generaal in het Franse leger

3 Citaat uit: les s Discours sur l’homme, waarin hij de 

rechten van de mens bepleitte

4 Hier bestaat onenigheid over, de grondslag hiervoor is 

het briefcontact tussen Voltaire en Frederik de Grote 

5 Tabula Rasa door John Locke

6 Door Gottfried Leibniz

7 “Ils ne sont point nés loups, et ils sont devenus loups. 

Dieu ne leur a donné ni canons de vingt-quatre, ni 

 baïonnettes; et ils se sont fait des baïonnettes et des 

 canons pour se détruire.” 

8 Een militaire lijfstraf waarbij je langs twee rijen solda-

ten moet lopen die je met een spitsroede op ontblote rug 

slaan

9 Het Christendom is het belachelijkste, meest absurde en 

bloederigste geloof dat de aarde heeft weten te infecte-

ren, Oevres complètes de Voltaire Volume 7 page 184

heid en goedgelovigheid, zijn naïviteit - en daarmee onschuld - 

worden in feite dus bestraft.

De filosofische nalatenschap van Voltaire 
Uit het bovenstaande volgt dat Voltaire een uiterst kritisch filosoof 

was. Hij pleitte uitvoerig voor de vrijheid van meningsuiting, vrij-

heid van geloof en voor de scheiding van kerk en staat. Hij had zelf 

geen geloof dat hem aanstond. Hij was bijvoorbeeld behoorlijk 

kritisch ten aanzien van het Christendom. Zinnen zoals: “Le chris-

tianisme est le plus ridicule, la religion la plus absurde et sanglante 

qui ait jamais infecté le monde”9 schuwde Voltaire niet. Hij was 

eveneens kritisch ten aanzien van de Islam, waarover hij zei dat het 

een Mohammed niets dan de schepper van een barbaarse sekte en 

een false profeet was. Hij viel het Franse absolutisme aan en 

geloofde ook niet in de democratie. In eerste instantie geloofde hij 

dat verlicht absolutisme de oplossing was maar het vertrouwen 

hierin verloor hij door de verandering die hij zijn goede vriend en 

verlicht despoot Frederik de Grote door zag maken.

Voltaire is daardoor mijns inziens een bijzondere filosoof, hij 

bepleit immers niet zozeer een door hem gevonden staatsvorm 

maar probeert vooral de medemens te bereiken. Hij pleitte voor 

een verandering van de houding van het volk. Het is immers vol-

gens hem de onwetendheid en intolerante van de mens die leidt 

tot het verlies van de candide. Tolerantie was voor hem van het 

grootste belang. Wij kunnen dus als samenleving waarin de men-

sen steeds verder uit elkaar lijken te groeien hier veel van leren. 

Met trots wil ik dan ook Voltaire citeren met deze laatste zin:

‘Ik mag het misschien niet met u eens zijn maar ik zal tot mijn laatste 

adem vechten voor uw recht om het te zeggen...’ 

Hierdoor overlijdt de goed bedoelende Jacques in zee en 
overleeft de slecht handelende matroos.
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Door Chaemin Kong

Fraude,  
een voortdurende strijd tussen 

studenten en het hoger onderwijs

de verdieping

Wellicht heeft iedereen gedurende zijn of haar studietijd - vanaf de 

basisschool tot aan het afstuderen - weleens gespiekt tijdens het 

maken van een proefwerk of een tentamen. Veel studenten ont-

kennen echter dit verschijnsel, omdat fraude volstrekt onaccepta-

bel gedrag is in het onderwijs en in de maatschappij, maar vooral 

omdat het een kwestie van schaamte beftreft.

Wereldwijd probleem
Al jarenlang probeert het hoger onderwijs een methode van pre-

ventie voor fraude te vinden. Vele universiteiten schenken nu 

steeds meer aandacht aan de opsporing en de bestrijding daarvan. 

Uit Amerikaans onderzoek bleek dat in 2010 tentamenfraude met 

4% procent is gedaald naar 61% ten opzichte van het voorgaande 

jaar, maar relatief gezien is dit nog steeds een hoog cijfer.1 Onder-

zoekers zien de kans op tentamenfraude minder groot worden, 

maar dat is niet concreet vast te stellen, omdat sommigen zaken 

niet als fraude wordt gezien, te denken aan het kopieren van infor-

matie van het internet. Wel worden er strengere eisen gesteld tij-

dens het tentamen. Amerikaanse studenten mogen bijvoorbeeld 

geen kauwgom meer kauwen. Daarnaast worden er camera’s 

geplaatst om alles goed in de gaten te houden. Maar het meest 

ingewikkelde probleem van fraude is plagiaat. 

Hetzelfde geldt dit ook voor Nederlandse universiteiten. Binnen 

onze Faculteit der Rechtsgeleerdheid werd bijvoorbeeld het pro-

gramma SafeAssign als nieuwe methode van fraude- en plagiaat-

bestrijding ingezet.2 De faculteit der Rechtsgeleerdheid gaf een 

definitie van het verschijnsel: “het geheel of gedeeltelijk overne-

men van teksten/formuleringen van andere auteurs zonder plaat-

sing van aanhalingstekens en nauwkeurige bronvermelding”.3 Dit 

geeft aan dat lang niet alle studenten plagiëren met kwade opzet, 

maar omdat ze niet nauwkeurig zijn geweest met het vermelden 

van bronnen. Een andere vorm van fraude is “Ghost-writing”: stu-

denten laten andere studenten een werkstuk schrijven, soms tegen 

een vergoeding. Dit is weliswaar geen vorm van plagiaat, maar wel 

een vorm van schending van de wetenschappelijke integriteit vol-

gens de faculteit. 

In de Verenigde Staten maakt 55% van de universiteiten ook 

gebruik van dergelijke methodes. Echter, fraude is tot op heden 

nog steeds aanwezig.

Denkt u maar eens terug aan het incident op Hogeschool Inhol-

land in Diemen.4 Op grote schaal hadden studenten gefraudeerd 

met tentamens. In dit geval ging het om studenten van alle leerja-

ren, waarbij tentamens toentertijd werden verspreid en later door-

verkocht aan studenten.

Als gevolg daarvan moesten ongeveer honderd studenten toen 

hun tentamen opnieuw afleggen.

Het meest recente nieuws omtrent tentamenfraude vond plaats op 

Hogeschool Windesheim in Zwolle.5 Voor de studenten was het 

eenvoudig om fraude te plegen, door simpelweg de pasfoto op de 

studentenkaart te veranderen en andermans handtekening na te 

bootsen. In dit geval ontstond het probleem doordat surveillanten 

nooit vroegen om een legitimatiebewijs, maar slechts naar de stu-

dentenkaart en het studentennummer. 

Zelfs op lokaal niveau werd tentamenfraude geconstateerd. Niet 

zolang geleden (juni 2009) werden 5 studenten betrapt tijdens het 

tentamen van Inleiding Burgerlijk recht, wegens ongeoorloofde 

aantekeningen in hun wetboek.6 Als gevolg daarvan werd het cijfer 

van het tentamen vastgesteld op een 1, zonder oplegging van 

nadere maatregelen. 

U moet hierbij voorstellen dat het tijdsverschil tussen de voorge-

noemde incidenten niet ver van elkaar liggen (2009-2010), het-

geen betekent dat fraudebestrijding (nog steeds) niet effectief is op 

nationaal niveau. 

Boosdoener voor de wetenschap7

Al eeuwen lang heerst er fraude in de academische wereld. Er moet 

zorg worden betracht om dat te voorkomen. Anders levert dit fou-
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tieve antwoorden in de wetenschap op. Desalniettemin kan dit 

ervoor zorgen dat (technologische) ontwikkelingen en de publieke 

opinie verandert. Maar laten we rationeel zijn: wetenschappers 

zijn ook mensen. Sommigen van hen hebben er alles voor over om 

macht, aanzien en rijkdom te bereiken : U raad het al, zelfs fraude 

plegen!

Dr. John Marks van het European Science Foundation heeft in een 

interview in 2008 gezegd dat “Het vertrouwen van mensen in de 

wetenschap door enkele fraudezaken kan wegvallen”. “Op dit 

moment vertrouwen mensen dat wetenschappers eerlijk zijn. We 

kunnen niet toestaan dat dit beeld verloren gaat”, vult professor 

Juan Jose de Damborenea aan. Is fraude dan eigenlijk wel te voor-

komen? Dr. Brian Martin concludeerde in zijn paper “Scientific 

fraud and the power structure of science” dat dit niet mogelijk is. 

Volgens hem is fraude in de wetenschap geïnfiltreerd. 

Beknopte geschiedenis van fraude in de wetenschap8

Dr. Johann Beringer (1667-1740) was een medische wetenschapper 

verbonden aan de Universiteit van Würzburg in Duitsland.9 

 Beringer werd gefascineerd door fossielen. Hij vond fossielen met 

Latijnse, Hebreeuwse en Arabische teksten met allerlei vormen van 

hemellichamen, dieren en planten (resten van levende dieren of 

inwerkingen van natuurkrachten). In 1726 publiceerde hij zijn 

vond met zijn eigen naam. De fossielen werden door zijn collega’s 

in de grond gestopt. Ook zo’n gebeurtenis bleek een hoax te zijn. 

George Hull was een eigenaar van een tabakswinkel.10 Op een dag 

had hij met iemand een discussie over reuzen die beschreven wer-

den in de bijbel. George Hull was ervan overtuigd dat reuzen had-

den bestaan. Hierdoor maakte hij een houten mensfiguur (3 meter 

lang) en verbrandde die vervolgens. Hij begroef het later in de 

grond. George Hull was weliswaar niet een wetenschapper, maar 

met de “Cardiff Giant” liet hij onbewust aan ons zien dat waar-

schijnlijk vele opgravingen - die wel door echte wetenschappers 

gedaan zijn - niet echt zijn. Op 16 oktober 1869 huurde hij een 

aantal mensen om de ‘reus’ op te graven. Al snel beweerde hij gelijk 

te krijgen; de curator van het museum P.T. Barnum stelde deze als 

fossiel tentoon in het museum. Helaas voor Barnum, werd de reus 

als hoax bestempeld. George Hull gaf uiteindelijk toe dat het beeld 

niet echt was. 

In 1989 publiceerden wetenschappers Stanley Pons en Martin 

Fleischmann een nieuwe theorie voor het opwekken van elektrici-

teit door middel van koude fusie.11 Volgens hen is dit een efficiën-

tere manier dan nucleaire fusie. Later bleek hun onderzoek niet te 

kloppen, omdat er geen neutronen vrijkomen. Als gevolg daarvan 

trokken Pons en Fleischmann hun hypothese in. Onderzoekers 

van het Space and Naval Warfare Center van de Amerikaanse 

marine beweerden dat zij bewijs hadden gevonden, dat vergelijk-

baar is met het onderzoek van Pons en Fleischmann in mei 2007. 

Het ging hier echter om kernreacties en niet om kernfusies. 

Uiterlijke kenmerken van wetenschapsfraude 
Volgens de Amerikaanse natuurkundige Irving Langmuir12 (1888-

1957) vormt wetenschapsfraude onderdeel van ‘nepwetenschap’. 

Hij heeft ooit geprobeerd om een aantal kenmerken van nep-

wetenschap te formuleren. Langmuir kwam tot de volgende vier: 

1 De gerapporteerde effecten zijn uiterst gering.

2 Er vindt selectie plaats van ‘goede’ metingen.

3 Er worden indrukwekkende claims uitgesproken.

4 Er is geen sprake van vooruitgang.

 

Deze kenmerken zijn echter lang niet meer van toepassing in de 

huidige tijd. De eerste is volgens prof.dr. F.J. Meijmann een boos-

doener: Een kenmerk van een interessant onderzoek is niemand 

anders dit al eerder heeft gemeten of gedaan, dus dan ligt het voor Dr. Johann Beringer- Lithographia Wirceburgensis

Fossielen met Hebreeuwse letters

het geheel of gedeeltelijk overnemen 
van teksten/formuleringen van 

andere auteurs zonder plaatsing van 
aanhalingstekens en nauwkeurige 

bronvermelding.

bevindingen in het proefschrift van zijn student George Ludwig- 

“Lithographia Wirceburgensis”. Beringer betoogde dat het om oude 

heidense afbeeldingen zou gaan. Alleen heidenen kenden geen 

Hebreeuws en de inwerkingen van de natuurkrachten konden 

nooit zulke gesteenten vormen. Hij concludeerde dat deze fossielen 

gemaakt waren door het scheppende macht van god. Kort daarna 

wist hij dat de fossielen vervalsingen waren, doordat hij een steen 
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de hand dat het niet gaat om meeteffecten.13 Het vierde klinkt wel 

logisch, maar is onbruikbaar. Een voorbeeld daarvan is de publica-

tie van nieuwe artikelen in een tijdschrift, geschreven door weten-

schapsjournalisten. Zij kunnen niet wachten op weken van uitstel 

voor de nodige publicatie. Bovendien heeft Langmuir geen defini-

tie gegeven wat onder ‘vooruitgang’ zal moeten worden verstaan 

en binnen welke termijn het zou moeten plaatsvinden.

Wetswijziging als medium tegen fraude
De Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek 

(WHW) is per 1 september 2010 gewijzigd. In het geval van fraude 

konden studenten eerst geschorst worden voor een jaar. Tegen-

woordig kunnen ze (in ernstige gevallen) worden weggestuurd 

door de universiteit, hetgeen betekent dat de universiteiten veel 

strenger zijn geworden bij fraude. Geeft dit eigenlijk wel een extra 

stimulans om studenten te weerhouden van fraude? In feite is dit 

nog steeds een vorm van generale preventie. De vraag of manieren 

van speciale preventie fraude beter kan bestrijden gaat wellicht te 

ver. Bovendien is het uitvoeren van dergelijke maatregelen een 

complexe zaak voor de universiteit en voor de overheid.

Strengere maatregelen tegen rechtenstudenten?
Na het voorgenoemde incident van tentamenfraude bij het vak 

Inleiding Burgerlijk recht, gaf de afdeling Burgerlijk recht aan dat 

“de integriteit van een jurist buiten kijf moet staan. Met andere 

woorden, fraude is volstrekt onacceptabel.”14 U zou moeten kun-

nen vaststellen dat fraude niet alleen voor juristen onacceptabel 

moet zijn, maar voor de gehele samenleving. Zouden er strengere 

maatregelen moeten komen, met name aan rechtenstudenten? 

Een rechtenstudent, als toekomstig jurist behoort te weten dat 

fraude een strafbaar feit is. Hij hoort zichzelf te weerhouden van 

zulke ernstige zaken en meer kennis en professionaliteit hebben 

dan een normale burger. Want zodra een jurist - die in zijn studie-

tijd waarschijnlijk al gewend is aan het frauderen - een beroep uit-

oefent als advocaat, rechter, fiscalist of officier van justitie, draagt 

het nadelige consequenties mee voor de maatschappij. 

Een voorbeeld daarvan is de rechtszaak tegen een toentertijd 

49-jarige jurist Gabri de H. wegens faillissementsfraude in 2009.15 

Het Openbare Ministerien (OM) vond toen bewijs voor witwas-

sen en vervalsing van documenten en oplichting. In totaal werd er 

1 Bron: http://www.nrcnext.nl/blog/2010/07/08/  

de-moeizame-strijd-tegen-plagiaat/

2 Bron: http://law.leidenuniv.nl/studenten/algemene-

studentenzaken/regelingen/plagiaat.html

3 Bron: http://law.leidenuniv.nl/studenten/algemene-

studentenzaken/regelingen/plagiaat.html

4 Bron: http://www.nu.nl/binnenland/2441606/groot-

schalige-tentamenfraude-bij-inholland.html

5 Bron: http://www.nu.nl/binnenland/2437190/fraude-

met-tentamens-eenvoudig-hogeschool.html

6 Bron: http://www.law.leidenuniv.nl/studenten/nieuws/

fraude-tentamen.html

7 Bron: http://www.scientias.nl/fraude-in-de-weten-

schap/2930

8 Bron: http://www.scientias.nl/fraude-in-de-weten-

schap/2930

9 Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Johann_Beringer

10 Bron: http://en.wikipedia.org/wiki/Cardiff_Giant

11 Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Koude_kernfusie

12 Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Irving_Langmuir

13 F.J. Meijman en F. Meulenberg, Medische publiekscom-

municatie: in panorama. Houten: Bohn Stafleu van 

Loghum 2002, p.332. F.J Meijmann is Hoogleraar Leer-

opdracht/specialisme: medische wetenschaps- en 

 publiekscommunicatie en haar geschiedenis, aan de 

VU Medisch Centrum te Amsterdam

14 Geciteerd uit: http://www.law.leidenuniv.nl/studenten/

nieuws/fraude-tentamen.html

15 Bron: http://rechtennieuws.nl/26229/om-jurist- 

fraudeerde-voor-9-miljoen-euro.html

Opgegraven ‘Cardiff Giant’ 1869

voor 9 miljoen euro gefraudeerd door de H. en zijn oudere broer. 

Volgens de aanklager zou Gabri de H. betrokken zijn bij 50 faillis-

sementen van rechtspersonen. Gabri de H. had toentertijd een 

advocatenkantoor, gespecialiseerd in faillissementen. Als advocaat 

beheerde hij de derdengeldrekening en had een geheimhoudings-

plicht. Volgens de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst 

(FIOD) had Gabri de H. misbruik van de rekening gemaakt. 

Het OM eiste toen 2 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk 

bij de rechtbank van Groningen. 

 

Er zou dus een aparte regeling moeten komen omtrent fraude in 

de WHW (en eventueel het Wetboek van Strafrecht). De rechten-

faculteit hoort eigenlijk al van begin af aan voorlichtingen te moe-

ten gven over het moraal van de toekomstige juristen. De vraag of 

dit een effectieve werking heeft om fraude te bestrijden is echter 

moeilijk te beantwoorden, maar het meer doordrongen zijn van 

het belang van integriteit en de verstrekkende gevolgen van frau-

deren zou in het algemeen niet slecht zijn. 
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Door Maria van der Velden en Thomas Weber

In gesprek met

Jaap de Hoop Scheffer
Veel van de reizigers op station Den Haag Centraal zullen dagelijks 

over het station lopen of rennen, niet vermoedend dat zij op 

enkele meters afstand zijn van een van Nederlands grootste diplo-

maten. Boven het stationsgebouw bevindt zich een locatie van de 

Campus Den Haag van deze universiteit, waar onder meer Jaap de 

Hoop Scheffer als bijzonder hoogleraar de Pieter Kooijmans leer-

stoel bekleedt. 

Zijn kantoor is anders dan je wellicht zou vermoeden; geen klas-

siek Engels bureau met ingelegd leer, maar een eenvoudig kamer-

tje, met aan de muur een grote wereldkaart, op tafel enkele gelezen 

internationale kranten en een aardig uitzicht over Den Haag op 

deze zonnige dag. 

Welke gebeurtenissen hebben uw periode als secretaris-
generaal van de NAVO gevormd?
“Ik trad in 2004 aan als secretaris-generaal van de NAVO. Dat was 

net na de Irak-invasie in maart 2003 van Bush. Die invasie had 

geleid tot grote verdeeldheid binnen de internationale gemeen-

schap. Er moesten toen nog veel wonden geheeld worden. Dit is 

nog redelijk snel gegaan als ik erop terugkijk.” 

“Er moest iemand komen die bruggen kon bouwen en die landen 

bij elkaar kon brengen die elkaar te vuur en te zwaard hadden 

bestreden. Nederland had, hoewel ook hier een fel debat over de 

invasie was gevoerd, zowel goede relaties onderhouden met de 



Amerikanen als met de grote critici van de oorlog, de Duitsers en 

de Fransen. Ik denk dat dat een van de redenen was om mij te 

vragen secretaris-generaal te worden.”

“Een andere grote gebeurtenis in mijn mandaat van vijf en een 

half jaar, was Afghanistan. Toen ik aantrad in 2004 waren er onge-

veer zesduizend militairen in Afghanistan, voornamelijk in en 

rond Kabul. Toen ik wegging waren het er ongeveer honderddui-

zend. Dat heeft mijn mandaat voor een groot deel beheerst.”

Wat kunt u verder zeggen als u terugkijkt op uw tijd als 
secretaris-generaal?
“Je komt er al snel achter dat als je een eigen politieke agenda hebt, 

dat die wordt beïnvloed door gebeurtenissen van buitenaf. Met 

andere woorden: zodra je er zit gebeuren er dingen, events in het 

Engels, die je agenda en je optreden bepalen. Ik geef een voor-

beeld: niemand had vorig jaar kunnen voorspellen dat de Arabi-

sche wereld vandaag grote omwentelingen zou doormaken. Er is 

een beroemde Engelse premier geweest, Harold Macmillan, net na 

de Tweede Wereldoorlog in de vorige eeuw. Een journalist vroeg 

hem wat zijn grootste zorgen waren. Macmillan antwoordde: 

‘events, dear boy, events’.”

“Met andere woorden, de wereld staat nooit stil. Er gebeurt altijd 

iets. Je kunt mooie plannen maken, maar dan worden er drie mili-

tairen gegijzeld in Libië, om het op Nederland te betrekken. Je hele 

agenda staat dan in het teken van het vrij krijgen van die drie men-

sen. Permanent ben je bezig, ik wil niet zeggen met improviseren, 

ik hoop dat het dat ook niet is, maar met reageren op gebeurtenis-

sen die op je af komen die je niet kunt voorspellen. 

Het bijeenhouden van een club van achtentwintig landen vergt 

aardig wat overredingskracht, tact en diplomatie. Landen hebben 

over het algemeen hun eigen opvattingen die ze graag doorge-

voerd zien. Bij de NAVO is er natuurlijk een bijzondere situatie 

omdat er één heel groot land is, de Verenigde Staten dat een kwart 

van het budget verzorgt en dus de belangrijkste bondgenoot is. 

Ik heb wel eens gezegd dat voor een secretaris-generaal van de 

NAVO ‘de boel bij elkaar houden’ al heel wat is.”

Hoe belangrijk waren de toetredingen van nieuwe 
 lidstaten tijdens uw mandaat?
“Toen ik aantrad in 2004 telde de NAVO negentien lidstaten, toen 

ik wegging waren het er achtentwintig. De belangrijkste verande-

ring die daardoor teweeg is gebracht is onze positie ten opzichte 

van Rusland. De Oost-Europese landen kijken gezien hun historie 

anders tegen Rusland aan dan wij. Ze hebben jarenlang onder het 

juk van de Sovjet-Unie gezucht. Ik ben van 1948, de net naoor-

logse generatie, en opgegroeid aan de goede kant van de muur. Wij 

kennen alleen vrijheid en geen onderdrukking. Ginds hebben ze 

moeten vechten voor hun vrijheid. Toen ze daar onder het Soviet 

juk vandaan kwamen en de NAVO familie versterkten, hadden zij 

gezien hun historie een zekere achterdocht tegen Rusland. Dat 

heeft in de relatie tussen de NAVO en Rusland enige spanningen 

gegeven. Maar je kunt hen niet kwalijk nemen dat zij denken zoals 

ze denken, en ons niet kwalijk nemen dat wij denken zoals wij 

denken. Desalniettemin is Rusland nu een partner van de NAVO. 

Niet altijd een gemakkelijke partner, maar een partner.”

Is daar bewust naartoe gewerkt?
“Ja, daar is vanaf de val van de muur naartoe gewerkt. Er is ook een 

aparte NAVO-Rusland raad, de NATO-Russia Council. Daarin zijn 

alle NAVO-landen en Rusland vertegenwoordigd. Er is van beide 

kanten altijd hard gewerkt aan het partnerschap. Maar het blijft 

een relatie die veel onderhoud vergt met de nodige problemen van 

tijd tot tijd.

Een grote hobbel in die relatie was de oorlog in Georgië in 2008. 

Rusland vond dat de ambities van Georgië om NAVO-lid te worden 

moesten worden getemperd, wat uiteindelijk leidde tot een oorlog.

Ik noem ook de raketverdediging, missile defense. President Bush 

had het idee om in Polen onderscheppingraketten en in Tsechie een 

radarsysteem neer te zetten. Die waren niet bedoeld tegen  Russische 

raketten maar met name tegen raketten die zouden kunnen komen 

vanuit Noord-Korea of Iran. Toch hadden de Russen daar grote 

problemen mee. President Obama heeft de voorstellen gewijzigd en 

nu loopt dat onderwerp wat makkelijker met de Russen.”

Zou Rusland op de lange termijn volwaardig lid kunnen 
worden van de NAVO?
“Dat vind ik een moeilijke vraag. Ik heb dat wel eens gevraagd aan 

Poetin tijdens mijn gesprekken met hem en dan lachte hij altijd 

een beetje. Dan zei hij: “Nou, ik denk het niet. We hebben die 

ambitie niet.” Zolang Rusland die ambitie niet heeft is het dus een 

virtuele vraag. Maar ik sluit niet uit dat Rusland in de verre toe-

komst veel actiever en intensiever deel zal gaan uitmaken van een 

Europees veiligheidssysteem.”

De Arabische wereld

Kan de NAVO zonder een mandaat van de VN Veilig-
heidsraad militair ingrijpen in Libië met bijvoorbeeld 
een vliegverbod?
“Theoretisch kan dat maar we zien inmiddels dat er een resolutie 

van de Veiligheidsraad is aangenomen ter bescherming van de 

Libische bevolking en een mandaat dient de praktijk te zijn. 

We hebben in het verleden gezien in Kosovo, in 1999, dat de NAVO 

zonder mandaat van de Veiligheidsraad heeft ingegrepen en bom-

bardementen op Servië heeft uitgevoerd. Dat is ondanks het ont-

breken van een formeel mandaat in politieke zin goedgekeurd. 

De wereldgemeenschap was van mening dat daar genocide zou 

hebben kunnen plaatsvinden als er niet was geïntervenieerd. Maar 

“Rusland is nu een partner van de NAVO. Niet altijd een 
gemakkelijke partner, maar een partner”

Ontmoeting met toenmalig Russisch president Poetin
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een vliegverbod is wel een zwaar militair middel. Daar moet je niet 

te licht over denken. Het gaat met veel militair geweld gepaard 

zoals we kunnen zien.

Bij de Irak-invasie lopen de meningen uiteen of daar een volken-

rechtelijk mandaat aanwezig was. De commissie-Davids en de 

meerderheid van de volkenrechtelijke juristen zeggen van niet. 

Een aanzienlijke minderheid, waar ik toebehoor, zegt dat er wel 

degelijk een mandaat was.”

Is het voorstelbaar dat de VN of NAVO daadwerkelijk 
zullen interveniëren? Wat kunnen de gevolgen zijn?
“Ik zie geen westers militair ingrijpen op de grond voor me. Maar 

de resolutie is krachtiger dan ik had verwacht. 

De politieke omgeving is gecompliceerd. Enerzijds moeten we 

voorkomen dat men in de Arabische wereld zal zeggen, ‘daar heb 

je het Westen weer, dat ons eens even gaat zeggen hoe we het moe-

ten doen.’ Na Irak bestaat in deze grote huiver. Aan de andere kant 

moeten we voorkomen dat we een brute dictator blijven steunen, 

tegen de wil van het volk in. 

Het kon dus alleen omdat de de Arabische wereld ermee instemde. 

Daarvoor was dekking hebben van de Arabische Liga. Die is geko-

men. De Gulf Cooperation Council heeft ook steun toegezegd. De 

Afrikaanse Unie eveneens. We zien dus het breedst mogelijke poli-

tieke front tegen Gadafi en een volwaardig volkenrechtelijk mandaat.

Wat voor belangen wegen mee bij een beslissing tot 
 militair ingrijpen? In hoeverre worden humanitaire, 
politieke of economische belangen meegewogen?
“Het beginsel van niet-inmenging in binnenlandse aangelegenhe-

den en het soevereiniteitsbeginsel zijn natuurlijk heel belangrijk. 

Maar we hebben ook een responsibility to protect. De aard en mas-

saliteit van de mensenrechtenschendingen is belangrijk. Economi-

sche belangen als energiebehoefte spelen ook mee. Je kunt niet de 

hele Arabische wereld in de ban doen en tegelijkertijd zeggen: onze 

auto’s moeten blijven rijden en ons licht moet blijven branden. 

Daarmee kom ik bij mijn uitgangsstelling: het bedrijven van inter-

nationale politiek is altijd afwegen van belangen. De keuze is nooit 

helemaal zwart-wit.

Daarom is het ook zo interessant om als praktijkhoogleraar in de 

academische gemeenschap te werken nadat ik jarenlang in de 

praktijk werkzaam ben geweest. De praktijkman nooit mag verge-

ten wat wij met zijn allen in de wereld hebben afgesproken. Maar 

de wetenschapper hier op zijn kamer moet nooit vergeten dat in 

de dagelijkse praktijk de belangenafweging altijd veel moeilijker is 

dan hij in de studeerkamer lijkt. Die spanning zul je altijd houden. 

Dat is ook niet erg want het is een gezonde spanning.”

Hoe actief bent u zelf nog bij deze situaties? 
“Ik volg het heel intensief. Ik bel met mensen, ik lees de toonaan-

gevende internationale kranten. Een netwerk hebben is een voor-

deel. Ik ga volgende week naar Abu Dhabi om op een veiligheids-

conferentie te spreken. Ik kan met Washington en andere 

hoofdsteden bellen als ik iets wil weten Maar ik wil niet behoren 

tot de leunstoelcommentatoren die wel even gaan voorspellen wat 

er in de wereld gaat gebeuren.” Daarvoor heb ik teveel van de 

weerbarstige praktijk meegemaakt.

Rol van de NAVO

Hoe zou de ideale rol van de NAVO zijn?
“Het uitgangspunt zou moeten zijn dat de NAVO alleen opereert 

wanneer er een Veiligheidsraad mandaat is. Het NAVO verdrag 

wijst ook op diverse punten naar het VN-Handvest. Dat uitgangs-

punt moet je niet verlaten Maar er kunnen situaties denkbaar zijn, 

ik wijs nog maar eens op Kosovo, waarbij afwijking van het prin-

cipe nodig is. a

De NAVO is in Afghanistan een soort onderaannemer van de VN. 

Er wordt altijd wel gesproken van een NAVO operatie, maar die 

wordt uitgevoerd op grond van een verzoek van de VN. Het is dus 

eigenlijk een VN-operatie. 

Maar de NAVO gaat verder dan alleen militair interveniëren. Zo is 

er bijvoorbeeld in november 2010 een nieuw strategisch concept 

opgesteld door de NAVO dat is aangepast aan de uitdagingen en de 

bedreigingen van de 21ste eeuw. Moet of kan de NAVO een rol spe-

len in het geval van een cyber oorlog, in hoeverre moet harder wor-

den gewerkt aan de beveiliging van belangrijke zeeroutes waarlangs 

olie of gas wordt getransporteerd, hoe kunnen we het internatio-

nale terrorisme op de meest effectieve manier bestrijden? Wat zou 

de rol moeten zijn waar het gaat om veiligheidspolitieke gevolgen 

van klimaatverandering, om enkele voorbeelden te geven. Niet dat 

de NAVO in dit soort gevallen altijd de eerste viool moet spelen 

maar een aanvullende rol kan wel degelijk zijn nut hebben.

Van groot belang is nog altijd artikel 5; een aanval op één is een 

aanval op allen. In een tijd dat er geen sprake is van een bedreiging 

van het NAVO grondgebied is de vraag of nieuwe dreigingen ook 

zouden kunnen of moeten leiden tot het inroepen van dat arti-

kel 5. Dat vergt in alle gevallen een zware politieke afweging.

Kunt u uitleggen wat de NAVO dan wil doen omtrent 
 klimaatverandering? 
“De NAVO kan uiteraard niets doen aan klimaatverandering, 

maar kan wel inspelen op mogelijke gevolgen van klimaatverande-

ring. Wanneer de ijskap op de Noordpool smelt ontstaat er zee en 

worden grote hoeveelheden olie en gas gemakkelijker winbaar. Het 

is niet ondenkbaar dat daar conflicten over ontstaan, denk bij-

voorbeeld aan het neerplanten van de Russische vlag op de zeebo-

dem van de Noordpool om soevereiniteit te benadrukken.. 

”Wie had er zes jaar geleden voorspeld dat piraterij 
vandaag de dag op de agenda zou staan?”

Met Amerikaans president Obama
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Wie had er zes jaar geleden voorspeld dat piraterij vandaag de dag 

op de agenda zou staan? De lange termijnagenda van de NAVO 

wordt eigenlijk op de dezelfde manier bepaald als de korte termij-

nagenda; door gebeurtenissen, ‘events’.”

In hoeverre is de NAVO afhankelijk van de Veiligheids-
raad voor de legitimiteit van haar acties?
“De NAVO is een democratische familie van 28 landen waar 

besluitvorming bij consensus wordt gepleegd. Het is voorstelbaar 

dat wanneer over enkele jaren landen als India en Brazilie niet tot 

de Veiligheidsraad behoren, de geloofwaardigheid van de VN en 

de Veiligheidsraad zal afnemen, en daarmee ook het draagvlak van 

haar besluiten. Dan kan de legitimiteit van besluiten ook in het 

geding komen.

Zoals ik al eerder zei: De Veiligheidsraad gaat over het al dan niet 

gerechtvaardigd zijn van militaire actie en de regel zal derhalve 

zijn dat de NAVO met mandaat van de Raad opereert. Wij bespra-

ken al eerder het uitzonderingsgeval Kosovo in 1999.

Bent u in Nederland nog betrokken bij de politiek? 
“Nee, ik meng me helemaal niet meer in de nationale politiek. 

Ik volg het uiteraard van nabij maar ik heb vele jaren in de natio-

nale arena doorgebracht en dat was genoeg. Maar dat wil niet zeg-

gen dat ik op het buitenlands politieke terrein mijn mond houd.Ik 

vind het bijvoorbeeld zelf zeer onverstandig dat Nederland zich als 

enige land heeft teruggetrokken uit Afghanistan. Daarmee zet je 

jezelf in een uitzonderingspositie tussen al die landen, bijna 50 in 

getal, die wel doorgaan.. Het is goed dat er nu tenminste een poli-

tiemissie naar Kunduz komt met daarbij enkele F16’s. Dat is toch 

al iets al is het niet indrukwekkend. 

Mij wordt wel van tijd tot tijd om advies gevraagd met betrekking 

tot allerhande zaken, en dan geef ik dat graag, binnenskamers.

Iedereen weet mij wel te vinden.” (glimlacht)

Is dit dan vanuit uw partij of vanuit het kabinet? 
“Vanuit beide.” 

Bent u nog actief bij het CDA?
“Ik ben nog altijd met overtuiging lid, maar zoals gezegd ik geef 

niet ongevraagd publiek over alles mijn mening. Toen ik zelf in de 

politiek actief was ergerde ik me altijd aan het type oudgedienden, 

de Fransen noemen ze mooi ‘ les éléphants’; de olifanten, of mas-

todonten die te pas en te onpas hun ongezouten mening strooien. 

Ik heb me toen voorgenomen om dit niet te doen en tot op heden 

heb ik me aan die belofte gehouden. 

Er zit een nieuwe generatie, met daarin genoeg bekwame mensen. 

Ik ga ook nog naar partijcongressen, natuurlijk. Maar actieve 

bemoeienis, nee, mijn tijd is geweest.”

Toch heeft u vanuit uw eigen CDA-periode ook ervaring 
met een machtsstrijd binnen de partij en een wisselende 
kiezersgunst. 
Zeker, ook in die tijd was het niet altijd feest in de partij en werd 

hevig slag geleverd om de kiezersgunst. Maar nu blijft het, zoals 

gezegd, beperkt tot het geven van advies op allerhande vlakken 

maar meng ik me niet meer in wie er partijvoorzitter moet worden 

of wat de koers van de partij zou moeten zijn. 

Hoogleraarschap

U bekleedt een zogenaamde wisselleerstoel voor drie jaar, 
sinds 2009, hoe vult u deze in?
“Mijn doel is om studenten te laten zien hoe besluitvorming in de 

praktijk gaat, in aanvulling op hun cognitieve vaardigheden, bijvoor-

beeld door een aantal internationale organisaties onder de loep te 

nemen en specifieke besluiten te analyseren. Op het “ Leiden Univer-

sity College” doen we dat ook via casus uit de praktijk zoals de oorlog 

op de Balkan in de 90’er jaren of de genocide in Rwanda. Heel leer-

zaam, ook voor mij hoe de besluitvorming is verlopen, wat er mis-

ging en waarom. Op papier lijken conflicten soms eenvoudig, maar 

er spelen doorgaans veel verschillende belangen mee van landen of 

bevolkingsgroepen en de morele vraagstukken wegen soms zwaar.

Mijn aanstelling aan de universiteit is niet zonder slag of stoot ver-

lopen. Er was enige discussie of ik wel wetenschappelijk genoeg 

zou zijn. Maar ik had en heb nooit de pretentie gehad om weten-

schapper te zijn. Ik ben praktijkhoogleraar met als taak mijn stu-

denten bij te brengen hoe de praktijk eruit ziet. En ik denk dat 

mijn studenten dat ook waarderen, vraag het ze maar.”

“Mijn leerstoel loopt aan het eind van het academisch jaar 

2011/2012 ten einde, maar ik hoef niet naarstig op zoek naar een 

andere baan. Ik doe meer dan de universiteit: ik vervul een aantal 

andere functies zoals lid van de Raad van Toezicht van het Rijks-

museum in Amsterdam, vice voorzitter van de Frans- Nederlandse 

Samenwerkingsraad en het bestuur van enkele stichtingen in de 

sfeer van de goede doelen.. Mijn tijd krijg ik zeker gevuld. Maar 

het geven van colleges bevalt me zeer goed. Studenten laten zien 

hoeveel belangen er mee wegen en dat keuzes op papier soms een-

voudiger lijken dan ze in werkelijkheid zijn. En met zulk mooi 

weer als vandaag ga ik graag op de racefiets.”.

Tot slot; hoe ziet u zichzelf; als Nederlander, Europeaan of 
wereldburger?
“Ik ben in de eerste plaats Nederlander, en dat ben ik boven al het 

andere. Daarnaast ben ik ook Europeaan. Je hoort weliswaar nog 

maar weinig positieve geluiden vanuit Nederland over Europa, 

maar ik ben overtuigd Europeaan. En ja, met mijn achtergrond 

ben ik een wereldburger, kosmopoliet zo je wilt. In die volgorde; 

Nederlander, Europeaan en kosmopoliet.” 
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Elk jaar doet zich weer een strijd voor tussen nieuwe woorden; 

welke overleeft de korte levenscyclus van de gemiddelde hype, en 

welke beland wellicht permanent in de Dikke van Dale. Wij tippen 

computervredebreuk. Waarschijnlijk iets wat komende periode 

met regelmaat door diverse rechters besproken gaat worden. 

Zo ook onlangs in een arrest dat is gewezen door de meervoudige 

strafkamer van Den Haag. 

De volgende situatie had zich voorgedaan; op vrijdag 13 maart 

2009 rond 15.20 uur is via het The Hague Hospitality Center van 

de gemeente Den Haag een e-mailbericht binnengekomen bij de 

politie Haaglanden met daarin de mededeling dat een burger van 

Computervredebreuk: 
conflict tussen tekst wet  
en modernisering?

De Zaak van de maandDoor Maria van der Velden

de Verenigde Staten op de website www.4chan.org een bericht had 

gelezen met de volgende tekst:

“Tomorrow I’ll go and kill some peeps from my old school, the Maerlant 

college in The Hague. I have made arrangements already in the school, 

so I will be able to make a good getaway. I parked two vehicles next to 

both of the exits and have been studying the building plans. It will be 

all over the news soon :) post ending on 13 will decide which people I 

will kill (as in only niggers/girls/blonds/guys/hot/ugly/etc)”

Op vrijdagavond 13 maart 2009 werd in reactie op een aan KPN 

gerichte vordering het IP-adres van de computer bekend vanwaar 

het bericht was verstuurd. Het betrof een IP-adres op naam van 
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een mevrouw die verklaarde gebruik te maken van een beveiligde 

draadloze internetverbinding met een router van het merk Speed-

touch. Verder gaf ze aan de beveiligingscode niet aan andere te 

hebben gegeven, behalve haar partner, en dat zij niets wist van het 

bericht op de website www. 4chan.org.

In de in beslag genomen router werden vijf zogeheten mac-adres-

sen aangetroffen. Twee van de mac-adressen bleken te behoren bij 

de laptop en desktopcomputer van de dader. De drie overige mac-

adressen konden echter niet aan deze hardware worden gekoppeld. 

Uit nader onderzoek is vervolgens gebleken dat een oud-leerling 

van het Maerlant College, binnen het bereik van de router van het 

echtpaar woonde. In zijn woning werd een briefje gevonden met 

de gegevens van de router. Hij verklaarde die gekregen te hebben, 

omdat zijn internetverbinding bijzonder slecht was. 

Op zondag 15e is de politie in de woning van de dader binnenge-

treden, die daar direct werd aangehouden. Een iBook van Apple 

werd in beslag genomen, van waaruit de berichten op de website 

zijn geplaatst. De dader heeft dit ook verklaard bij de politie en het 

onderzoek ter terechtzitting. Op zijn computer bleek ook een 

 tijdelijk bestand te staan met de inhoud van het geplaatste bericht.

Het is dus duidelijk dat de dader inderdaad gebruik heeft gemaakt 

van andermans router. De advocaat-generaal stelt dat een router 

onder het begrip geautomatiseerd werk, in de zin van artikel 80sexies 

van het Wetboek van Strafrecht, valt, nu een router een goed is 

waarop gegevens worden opgeslagen, verwerkt en overgedragen. 

De verdediging ziet dit uiteraard heel anders. De raadsvrouw voert 

aan dat door het gebruikmaken van een (beveiligde) internetver-

binding de aangeefster niet geschaad is in enig belang dat artikel 

138a, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht beschermt. Subsi-

diair voert de raadsvrouw aan dat het gebruikmaken van een router 

voor een internetverbinding niet onder een geautomatiseerd werk, 

in de zin van artikel 80sexies van het Wetboek van Strafrecht valt. 

Het hof stelt vast dat de verdachte weliswaar zichzelf toegang heeft 

verschaft tot de router, maar daardoor alleen gebruik kon maken 

van de draadloze internetverbinding. De verdachte heeft zich geen 

toegang verschaft tot beveiligde gegevens in de computer, ‘zijnde 

die computer een geautomatiseerd werk als bedoeld in artikel 

80sexies van het Wetboek van Strafrecht.’ De gedraging is daarmee 

van een heel andere orde dan die strafbaar is gesteld in artikel 138a 

van het Wetboek van Strafrecht. 

1  Kamerstukken II 1998/99, 26 671, nr. 3, p. 44

2  LJN: BM1481, Rechtbank ‘s-Gravenhage ,  

09/925239-09

Maatschappelijk ongewenst gedrag, 
omdat een derde gratis ‘meelift’ op 
een door de rechtmatige gebruiker 

betaalde internetverbinding.

De verdediging ziet dit uiteraard heel anders.

Met dat in het achterhoofd was het hof van oordeel dat bij het 

gebruik maken van een al dan niet beveiligde internetverbinding 

van iemand anders er weliswaar sprake kan zijn van maatschap-

pelijk ongewenst gedrag, omdat een derde gratis ‘meelift’ op een 

door de rechtmatige gebruiker betaalde internetverbinding, maar 

dat dit niet strafrechtelijk relevant is. 

Hoezeer de gedraging van de verdachte ook ongewenst mag voor-

komen, de wetgever heeft kennelijk niet gekozen voor strafbaar-

stelling van deze gedraging. 

Zoals blijkt uit artikel 138a Sr, eerste lid, is er sprake van compu-

tervredebreuk indien wederrechtelijk wordt binnengedrongen in 

een geautomatiseerd werk (of in een deel daarvan). Zoals blijkt uit 

de tekst van artikel 80sexies van het Wetboek van Strafrecht, 

waarin het begrip geautomatiseerd werk wordt gedefinieerd, en de 

bijbehorende Memorie van Toelichting1 is er slechts sprake van 

een “geautomatiseerd werk” wanneer een inrichting bestemd is 

voor opslag, verwerken en overdacht van gegevens. Een inrichting 

die enkel bestemd is om gegevens over te dragen en/of op te slaan 

valt dus buiten de wettelijke begripsomschrijving.

Het hof stelt vast dat een router een schakelapparaat op de knoop-

punten van een netwerk zoals het internet is. Een router houdt een 

wachtwoord of gebruikerscode opgeslagen en zorgt, in opdracht 

van de gebruiker van die router alleen voor de verzending van 

gegevens naar de juiste bestemming. Daarom vervult een router 

niet de cumulatieve functies zoals neergelegd in artikel 80sexies 

van het Wetboek van Strafrecht.

Al met al wordt de eigenaar van de iBook vrijgesproken van com-

putervredebreuk. Zorgt deze uitspraak2 voor een snel uitsterven 

van het woord computervredebreuk? Waarschijnlijk niet, naar 

verwachting zijn er civielrechtelijk meer mogelijkheden om het 

ongevraagd gebruik maken van iemands beveiligde internetver-

binding te bestraffen.  
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Special
AKD Advocaten & Notarissen

Gesprek met  

Marloes Groenenboom & Rosanne Vlasveld

Door Tjalling Reijnders

Rosanne Vlasveld Marloes Groenenboom

‘Het onderlinge contact 
is hier erg fijn.’
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AKD Advocaten & Notarissen is een kantoor met ruim 230 advoca-

ten en notarissen. De expertises variëren van arbeidsrecht tot per-

sonen- en familierecht, van bouw en vastgoed tot intellectual pro-

perty and technology. De vestigingen zijn verspreid over vijf 

locaties: Amsterdam, Breda, Brussel, Eindhoven en Rotterdam, en 

zijn internationaal, nationaal en regionaal georiënteerd. 

Op de vestiging van Rotterdam, gevestigd in de imposante 

 Maastoren met bovenaan een prachtig uitzicht op de stad, mag ik 

spreken met Marloes Groenenboom en Rosanne Vlasveld. Marloes 

Groenenboom is binnen de afdeling Recruitment onder andere 

verantwoordelijk voor de studentstagiaires, contact met verschil-

lende verenigingen van rechtenfaculteiten en het bekend maken 

van AKD binnen de juridische studentenwereld. Rosanne Vlasveld 

is in februari 2010 met een studentstage begonnen bij AKD en is 

daarna in juli 2010 als advocaat-stagiaire gaan werken bij de sec-

tie Ondernemingsrecht. 

Willem Bekker, tot 1 maart vorig jaar de algemeen deken 
van de Nederlandse Orde van Advocaten, sprak over de 
slechte staat van het juridisch onderwijs op de universi-
teiten. Begin 2010 zei hij nog dat de studie rechten “een 
van de simpelste” is die we kennen en “flinterdun”. 
Een ander punt van commentaar was dat er “vrijwel geen 
relatie” zou zijn met hetgeen in de samenleving gebeurt.i 

Rosanne Vlasveld, anderhalf jaar geleden zat je nog in de 
collegebanken. Hoe is de overgang van de studie rechten 
naar de praktijk van de advocatuur bevallen?
V: “Als je als advocaat begint, ben je niet alleen juridisch bezig, 

maar leer je ook hoe je met een cliënt of een advocaat van de 

wederpartij moet omgaan, hoe je moet onderhandelen en hoe je 

houding ten opzichte van een rechter moet zijn. Het is heel veel 

praktijk en dat krijg je op de universiteit niet. Maar ik weet niet of 

dat de opleiding nu juist slecht maakt. De studie Rechten is heel 

breed en daardoor kan je niet de perfecte aansluiting hebben. De 

studie Rechten is natuurlijk ook niet uitsluitend voor advocaten 

bedoeld. Je kunt bijvoorbeeld ook promoveren, dan focus je je 

meer op de literatuur en de wetenschap. Dan zul je hele andere 

kwaliteiten nodig hebben dan in de advocatuur. Mijn ervaring is 

dat de pas afgestudeerde student in de meeste gevallen goed wordt 

opgevangen door het advocatenkantoor waar men gaat werken. Ik 

ben in ieder geval geen onoverbrugbare obstakels tegengekomen.” 

AKD heeft als één van de grote kantoren in Nederland de 
mogelijkheid om goede studenten te selecteren. Waar 
wordt op gelet gedurende de selectieperiode?
G: “In de eerste selectie kijken wij naar het totaalplaatje van de 

kandidaat. De brief, het CV, de cijferlijsten, de extracurriculaire 

activiteiten en de scriptie worden allemaal in de beoordeling mee-

genomen. Er moeten overall goede scores behaald zijn. Dat geldt 

sowieso voor de vakken die binnen het interessegebied van de sol-

licitant liggen, kijkend naar een vacature voor een bepaalde prak-

tijkgroep. Met alleen zesjes en zeventjes maak je het jezelf lastig om 

bij AKD binnen te komen. Daarnaast is het belangrijk dat een kan-

didaat al kennis heeft gemaakt met de advocatuur. Dan weet je 

waar je aan begint. Dit alles bepaalt uiteindelijk of er een basis is 

om een eerste gesprek met één van de collega’s van de afdeling 

Recruitment te hebben en of je naar aanleiding daarvan verder gaat 

in de procedure. Het is voor ons ook altijd belangrijk om het ver-

haal achter de persoon te leren kennen. Wat neem je mee? Wat 

houd je bezig? En wat motiveert je precies? Ook willen we graag 

weten welke doelen je stelt. Wat je wilt bereiken in het leven. En 

hoe je dat denkt te gaan doen. Dat zijn vragen die dan toch in zo’n 

eerste gesprek beantwoord kunnen worden. Kortom: we zijn 

benieuwd naar wie jij bent.”

In 2010 is de schade opgemeten die de grote advocaten-
kantoren hadden geleden in 2009 door de economische 
crisis. De schade viel mee. Door bezuinigingen hebben de 
grote advocatenkantoren de crisis relatief goed weten te 
doorstaan. Heeft de economische crisis bij AKD geleid tot 
ontslagen of tot het aannemen van minder advocaat-
stagiaires? En hoe is dat nu?
G: “Tijdens de crisis hebben wij geen mensen laten gaan. Je maakt 

wel even pas op de plaats en bent misschien nog kritischer, maar 

goede mensen zijn altijd nodig. Al vermoed ik dat wij daar geen 

Vestiging in Rotterdam
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uitzondering in zijn. Gelukkig zien we de markt nu weer aantrek-

ken en werven we nog meer starters dan tijdens de crisis.”

Wat ond erscheidt AKD van andere  advocatenkantoren? 
G: Wat  opvalt, is de breedte en diversiteit van onze dienstverlening 

en de regionale spreiding van onze vijf vestigingen. Hierdoor heb 

je het gevoel dat je op een middelgroot kantoor werkt, omdat de 

vestiging overzichtelijk is en je iedereen snel leert kennen. Maar je 

werkt wel degelijk voor een groot kantoor met alle voordelen en 

faciliteiten die je van een dergelijk kantoor mag verwachten. 

De praktijkgroep Ondernemingsrecht, bijvoorbeeld, is in z’n tota-

liteit een groot team, maar elke Nederlandse vestiging heeft een 

eigen ondernemingsrechtteam. De zaken die hier binnenkomen 

zijn van verschillende omvang. De ene keer is het een grote zaak 

waarin je een bepaald aandeel hebt, maar de kleinere zaken kan je 

na een maand of zes tot negen zelfstandig behandelen. Natuurlijk 

wel onder begeleiding van een ervaren kantoorgenoot of patroon.”

V: “Die  diversiteit vind ik ook erg leuk. Je doet me e in  grote zaken, 

maar die kleine zaken doe je zelf. Dan gaat er een processtuk naar de 

rechtbank en die heb je dan toch vrijwe l helema al zelf geschreven.”

G: “Het  is heel lastig om je als kantoor te onderscheiden. Zeker 

op papier, op basis van wat er in een brochure of in een adverten-

tie staat, is het lastig om kantoren te vergelijken. Vooral zelf bij 

verschillende kantoren binnenkijken maakt een onderscheid 

maken mogelijk.”

Steeds  meer krijg ik de indruk dat er naast het harde 
 werken ook een informele sfeer hangt in het kantoor. Heb 
ik gelijk?
G: “Toe n ik bij AKD begon, had ik zelf geen helder beeld van de 

advocatuur en verwachtte een formele werkomgeving. Op mijn 

eerste dag zei een collega: iedereen is hier gewoon ‘je’ en ‘jij’. Ik 

moet ook zeggen dat ik over het algemeen het idee heb dat de hië-

rarchie zich heel erg onder de oppervlakte bevindt.

V: “Ik h eb het onderlinge contact al tijdens mijn studentenstage als 

heel prettig ervaren. Bijvoorbeeld de lunch op vrijdag met alle 

advocaat-stagiaires. Er wordt dan echt de tijd genomen om met 

elkaar te spreken. Daardoor  maak je snel contacten met collega’s 

buiten je eigen praktijkgroep, die je ook weer op borrels tegen-

komt. In twee maanden krijg je al een goed beeld van wie op welke 

afdeling werkt. Nu ik  als advocaat-stagiaire werk, verbreden de 

onderlinge contacten. Ik kom via de opleiding binnen AKDMY, 

ons interne opleidingshuis, op diverse momenten collega’s van 

andere vestigingen tegen. Binnen het kantoor kan iedereen 

sowieso bij elkaar terecht, ook om andere zaken te bespreken dan 

het juridisch inhoudelijke. 

Jullie  h ebben het gehad over de moeilijkheid om je als 
kantoor te kunnen onderscheiden. Hoe vindt de student 
dan zijn weg op de arbeidsmarkt als aankomend jurist?
G: “Uite indelijk kies je een kantoor vanwege een bepaalde klik. Je 

kunt geen studentenblad openslaan of er staan allerlei advertenties 

in van advocatenkantoren, maar ook van overheidsinstanties en 

bedrijven waar je na je studie aan de slag kan gaan. Op basis hier-

van kan je een eerste oriëntatie starten door de website te bezoeken 

en in je netwerk te infomeren. Vraag je daarbij af wat je belangrijk 

vindt aan een toekomstige werkgever. Een indruk van een kantoor 

of werkgever krijg je door persoonlijke kennismaking. Bezoek 

banenmarkten zoals Jurist en Werk om alvast een rondje te maken 

langs de kantoren en eens te zien welk kantoor je aanspreekt. Vind 

ik de mensen leuk? Krijg ik interessante informatie? Past dit kan-

toor bij mij? Bedenk daarna bij welke kantoren je binnen wilt 

 kijken, naast STEP In-house dagen organiseren kantoren diverse 

evenementen. Tijdens deze evenementen ontdek je wat een  kantoor 

in huis heeft en hoe mensen met elkaar omgaan. Staan de deuren 

echt open? Zijn de mensen vriendelijk? Daarnaast is een student-

stage van grote waarde, mede omdat het een heel goede gelegen-

heid is om bij een kantoor binnen te kijken. Enerzijds leer je het 

kantoor beter kennen en anderzijds ervaar je wat er nou eigenlijk 

gebeurt in de advocatuur. Je ontdekt onder andere hoe de opge-

dane theorie in de praktijk tot uiting komt, waar je kan verbeteren 

en of de advocatuur, het kantoor en het rechtsgebied bij je past. 

AKD organ iseert jaarlijks diverse evenementen op kantoor om 

studenten in de gelegenheid te stellen kennis te maken met onze 

advocaten en notarissen. Denk hierbij aan algemene kennisma-

kingsevenementen zoals STEP, lunchen met een specifi eke prak-

tijkgroep, een vestigingsdag en speciale masterclasses. Een 

  voorbeeld van zo’n masterclass is Bluedays, een evenement van de 

Rotterdamse praktijkgroep Vervoer, Verzekering en Handel. 

Op 26 en 27 mei aanstaande stappen masterstudenten binnen in 

de wereld van deze praktijkgroep om een actuele zaak tot een goed 

einde te brengen. Daarnaast maken zij uitgebreid kennis met onze 

advocaten en AKD. Goed rondkijken zorgt voor minder keuzecon-

fl icten, dus kijk gerust op de website voor meer informatie, en 

bereid jezelf voor op wat er allemaal mogelijk is.  

i Van Kleef, M 2010, ‘De zorgen van Bekkers’, Mr., 
maart, pp. 17-21. 
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Miscellanea

Facebookfoto’s verwijderen is een recht
Europa wil het recht op online vergetelheid vastleggen. 

Foto’s waar je dronken op staat moet je uit het zicht kunnen 

houden van je (potentiële) baas.

Elke surfer zou het recht moeten hebben om persoonlijke 

gegevens van het internet te mogen verwijderen. Ook als die 

gegevens ingevoerd zijn in de databank van iemand anders, 

zoals pakweg Facebook. Dat vindt Europees commissaris 

voor Justitie Viviane Reding. Ze wil voor de zomer nog een 

pakket maatregelen klaar hebben waarmee surfers mer con-

trole zouden moeten hebben over hun eigen gegevens. 

Ze waarschuwt bedrijven zoals Facebook dat die regels ook 

voor hen zullen gelden. “Een sociaalnetwerk bedrijf met 

basis in de VS en miljoenen actieve gebruikers in Europa 

moet zich ook naar de EU-regels schikken”, zei ze in een 

speech.

Een van de belangrijke rechten die er moeten komen is het 

recht om vergeten te worden. Hierbij is volgens de euro-

commissaris een belangrijk verschil tussen het recht op 

vergetel heid en de mogelijkheid ertoe. De bewijslast voor de 

vergetelheid moet bij de aanbieder liggen. Die moet ver-

antwoorden waarom hij gegevens wil bijhouden als een 

gebruiker ze wil wissen. Ze vindt niet dat de gebruiker de 

noodzaak moet aantonen van zijn verzoek tot gegevens-

verwijdering.

Als je gegevens toch voor iets anders gebruikt worden dan 

waarvoor ze bedoeld zijn, dan moet de gebruiker daar zijn 

uitdrukkelijke toestemming voor geven, oordeelt Reding.

“No doubt there are other important things in life besides confl ict, but 
there are not many things so inevitably interesting.” Robert Lynd in ‘the 
blue lion’

“We make out of the quarrel with 
others, rhetoric, but of the quarrel 
with ourselves, poetry.” William 
Yeats in ‘Essays’ (1924)

“Een vreedzame wereld is niet een wereld zonder confl icten. Confl icten 
zijn wezenlijk voor het leven; waar leven is, is strijd.” Bernard Roling

Confl ict op werkvloer vanwege erotische fi lm 
De rechtbank in Leeuwarden heeft bepaald dat een mede-

werkster van een landelijke hotelketen mag niet ontslagen 

worden vanwege haar rol in een erotisch getinte fi lm. 

De vrouw was werkzaam als leerling-kok bij een grote hotel-

keten. Toen haar leidinggevende ontdekte dat zij in haar 

vrije tijd meewerkte aan de opname van een erotisch getinte 

fi lm, ontsloeg hij haar op staande voet. De werkgever wilde 

hier niet mee geassocieerd worden. De rechter heeft echter 

bepaald dat de arbeidsovereenkomst om deze reden niet 

beëindigd mag worden. Gelet op alle omstandigheden, was 

het handelen van werkneemster geen dringende reden voor 

ontslag.

“Deze handeling heeft in haar privésfeer afgespeeld en heeft 

geen enkel raakvlak met bedrijfsactiviteiten met de functie 

van werkneemster. Daarnaast heeft werkneemster geen con-

tact met klanten van werkgever”, zo stelt de rechtbank.

“Bovendien heeft het vroegtijdig eindigen van het dienstver-

band voor werkneemster grote gevolgen met betrekking tot 

het succesvol afronden van haar opleiding. Ook het niet 

schriftelijk op de hoogte brengen van werkgever over de 

neven activiteiten van werkneemster is geen dringende reden.”
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Door Maarten van Balluseck

Special

Nederland staat internationaal bekend als exporteur en doorvoer-

haven van tal van goederen naar het Europees achterland en vele 

landen overzee. Over het algemeen betreft deze in-en-uitvoer 

tamelijk onschuldige producten als brandstoffen, in de vorm van 

geraffineerde aardolie, kleding en voedselproducten. De lange lijst 

van gevierde exportproducten wordt aangevoerd door de excerpe-

rende post “machines en outillage”. Onder deze keurig omschre-

ven post vallen naast de kantoormachines en wegvoertuigen ech-

ter ook wapens en ander defensiematerieel. 

Nederland gaf over het jaar 2009 voor 1,5 miljard euro aan wapen-

exportvergunningen af en staat hiermee, volgens onderzoeks-

instituut SPIRI op nummer 6 van ‘s werelds grootste militaire 

expor teurs.1 Op de lange lijst met Nederlands’ belangrijkste 

export bestemmingen staan, naast grote afnemers als de VS en 

Duitsland ook landen als Egypte, Oman, Bahrein en Libië.2

Conflictbeleid
Datzelfde Nederland staat ook vaak vooraan als er mensenrechten 

verdragen moeten worden getekend of wanneer er waar ook ter 

wereld sprake is van een gewapend conflict, dit met klem te ver-

oordelen. Een vreemd contrast, is er hier sprake van een conflicte-

rend beleid? Een artikel over de wet-en-regelgeving en de houding 

van de overheid ten aanzien van de Nederlandse wapenhandel.

Nederland als handelsnatie, de koopman en de dominee.
Nederland is wereldwijd bekend als een handelsnatie bij uitstek, 

was het niet de Nederlandse VOC die in 1602 als eerste aandelen 

uitgaf teneinde haar dure handelsexpedities te bekostigen en de 

eerste multinational ter wereld werd?3 En is het niet het Neder-

lands-Britse Shell welke vandaag de dag tot de 6 grootse staats-

onafhankelijke oliemaatschappijen ter wereld behoord? 

De Nederlandse trots ten aanzien van haar verworven handels-

Nederlands M-133 pantserrupsvoertuig betrokken bij demonstraties in Bahrein.
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positie is groot, en terecht. Het is mede door het Nederlands han-

delsbeleid dat het kleine Nederland nog altijd tot de rijkste landen 

ter wereld behoord. 

Dit handelsbeleid is al vaak getypeerd als die van de dominee en de 

koopman. Al in vroeger tijden waren de Nederlandse onder-

nemingen, in de vergelijking de koopman, niet wars van de handel 

in dubieuze producten. Zo was het beleid van de VOC vooral 

gericht op monopolievorming, prijsregulering, speculatie, de 

internationale wapenhandel en de handel in slaven.4 Hierbij dient 

te worden opgemerkt dat bij al deze transacties op z’n minst één 

van de tien geboden uit de bijbel werd overtreden. Veel van deze 

uitwassen van de VOC-mentaliteit werden door de kerk echter 

met de mantel der liefde bedekt waardoor de Nederlandse bevol-

king, bij gebrek aan informatie in het ongewisse bleef. 

Tegenwoordig is de publieke verontwaardiging over het abomina-

bel slechte morele gehalte van de koopman, wanneer er informatie 

uitlekt over zijn minder ethische handelspraktijken vaak groot. 

Gegarandeerd volgen er dan Kamervragen aan de op dat moment 

dienstdoende minister, de dominee. Deze treedt af of bied zijn ver-

ontschuldigingen aan met inbegrip van de belofte dat het in de 

toekomst niet meer zal voorkomen. Vervolgens gaat iedereen weer 

verder waar men gebleven was en daarmee is de kous af. Neder-

land is echter geen wetteloos land waar min of meer louche onder-

nemingen hoogtij vieren, maar de mazen in de wet zijn er altijd. 

In enkele gevallen creëert de overheid daarom nieuwe wetgeving 

om hiermee gestalte te geven aan haar toekomstbeloftes, echter 

kan men rustig stellen dat de belangen van de koopman over het 

algemeen prevaleren. Zo zijn, in het geval van de wapenexport de 

exportrichtlijnen, vastgelegd in het Gemeenschappelijk Standpunt 

Wapenexport van de Europese Unie, multi-interpretabel en wordt 

de controle op de wapenexport veelal toebedeeld aan de lidstaten 

zelf. Een op zijn minst vreemde vorm van toezicht waarbij de 

spreekwoordelijke slager zijn eigen waar moet controleren daar 

het ook de lidstaten zijn die aan hun handel in wapens verdienen. 

“vanuit Nederland worden onder de huidige omstandigheden  
geen wapens geëxporteerd naar landen waar het onrustig is”.

nale verplichtingen van de lidstaten (criterium 1), de interne situ-

atie in het ontvangende land (criterium 3), de regionale vrede, 

veiligheid en stabiliteit (criterium 4) en het risico dat de goederen 

binnen het ontvangende land worden omgeleid of ongewenst ver-

der worden geëxporteerd (criterium 7).6 Men kan zich echter 

afvragen welke naïeve overwegingen aan deze criteria ten grond-

slag lagen wanneer men ervan uitgaat dat wapens primair als doel 

hebben andere mensen te doden. Tevens is de vraag bij het 7de 

criterium wie dat dan gaat controleren. 

Waar ging het zoal mis.
Er zijn voorbeelden te over van westerse wapens die, mogelijk na 

enige omzwervingen in de handen vielen van leiders met een 

hoogst discutabele reputatie. 

Zo heeft Nederland in 2003 tal van bestellingen ontvangen van de 

Indonesische Marine. Destijds staatsecretaris van Economische 

zaken, Wijn verklaarde dat de Indonesische Marine zich niet 

schuldig zou maken aan mensenrechtenschendingen. Een aantal 

maanden later siert een Indonesisch marineschip de voorpagina 

van NRC-Handelsblad, het schip doet dienst tijdens de militaire 

interventie in Atjeh waar grove mensenrechtenschendingen 

plaatsvinden. Het artikel eronder vermeld niet dat het schip is uit-

gerust met radarapparatuur, vuurleiding en commandosystemen 

van de Nederlandse onderneming Thales.7

Tevens is bekend dat Nederland in de jaren negentig een grote 

hoeveelheid M-113 pantserrupsvoertuigen leverde aan het regime 

van de Egyptische president Mubarak. Deze pantservoertuigen 

werden door het regime tevens ingezet bij de controle van de 

volksprotesten.8 Daarnaast zijn ook regimes als Libië, Bahrein en 

Jemen de afgelopen jaren voorzien van wapens van Nederlandse 

makelij.9 Nadat de bevolkingen van bovenstaande landen begin 

dit jaar in opstand kwamen was Nederland, in bijval van het 

standpunt van de EU een van de eerste landen die het geweld, in 

onder andere Libië veroordeelden.10

De Nederlandse defensie-industrie en haar exportbeleid.
De Nederlandse defensie-industrie bestaat over het algemeen uit 

kleine tot middelgrote ondernemingen die vaak naast civiele acti-

viteiten zich tevens hebben gespecialiseerd in defensieactiviteiten. 

Daarnaast kent Nederland een aantal grote bedrijven die veel voor 

defensie produceren zoals: Stork, Fokker Thales, Damen Shipyards 

en TNO Defensie en Veiligheid.5 Ook exporteert Nederland veel 

afgedankt defensiematerieel. 

Voor de export van hetgeen deze ondernemingen aan defensie 

gerelateerde goederen vervaardigen moet een exportvergunning 

worden aangevraagd wanneer deze voorkomen op de Lijst Strate-

gische en Militaire Goederen. Ten einde toezicht te houden op alle 

Strategische en Militaire Goederen die Nederland verlaten moeten 

al deze exportvergunningen worden verstrekt door de Neder-

landse overheid. De aanvragen voor een exportvergunning wor-

den door de Douane Noord/Centrale Dienst voor In- en Uitvoer 

getoetst aan de 8 criteria zoals overeengekomen in het Gemeen-

schappelijk standpunt Wapenexport van de Europese Unie. 

Zo mogen de goederen geen bedreiging zijn voor: de internatio-

Nadat bekend was geworden dat Nederland onder meer trans-

porthelikopters, nachtkijkers en grote hoeveelheden munitie aan 

Libië had geleverd verklaarde een woordvoerder van het Ministe-

rie van Buitenlandse Zaken in een reactie aan het RTL-nieuws dat: 

“vanuit Nederland onder de huidige omstandigheden geen 

wapens worden geëxporteerd naar landen waar het onrustig is”.11

Politieke besluitvorming met grote gevolgen. 
Daar de overheid zelf toestemming moet geven voor elke afzon-

derlijke exportvergunning behoort zij op de hoogte te zijn van al 

het wapentuig wat Nederland verlaat. In het geval van de wapenle-

veranties aan de golfstaat Bahrein in 1997 is bekend dat de con-

trole op de exportvergunningen grote lacunes vertoonde. De 

Nederlandse regering zag Bahrein, waar de oppositie met harde 

hand wordt onderdrukt in beginsel als “een aanvaardbare bestem-

ming”.12 Derhalve bleef adequate controle op de exportvergunnin-

gen achterwege. 

Dit op z’n minst vreemde standpunt van het Ministerie van Bui-

tenlandse zaken is het gevolg van het feit dat tijdens de portefeuil-

leverdeling het wapenexportbeleid doorgaans wordt gekoppeld 
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Conflicterende 
meningen in de politiek: 

welke koers te varen? 

aan het mensenrechtenbeleid. In dit, op het eerste gezicht vreemde 

engagement schuilt enige logica. Voor een goede beoordeling van 

de wapenhandel is kennis van buitenlands beleid en de bestem-

mingen, de aard van de wapens en hun mogelijke inzet, en inzicht 

in de mensenrechtensituatie in het afnemende land van belang 

vereist.13 Wanneer het Nederlandse inzicht in de mensenrechten-

situatie in het afnemende land niet gecombineerd word met het 

wapenexportbeleid kan van goede controle geen sprake zijn. 

Daarnaast dient er getoetst te worden aan de andere bovenge-

noemde criteria zoals: de aard van de wapens en hun mogelijke 

inzet. Laat juist dit hetgeen zijn waar het, in het bovengenoemde 

geval van Bahrein aan schortte. 

De pantservoertuigen die in 1997 naar Bahrein verscheept wer-

den, werden door het CDA-lid Van Ardenne-van der Hoeven 

omschreven als: “gepantserde personeelsvoertuigen, waarbij het 

CDA ervan uitgaat dat deze, zoals gebruikelijk is bij deze transac-

ties, van bewapening zijn ontdaan”.14 De toentertijd staatssecreta-

ris van Defensie, Meijling liet echter, in een vertrouwelijke brief 

aan de Kamer weten: “Met de Bahreinse regering is een principe-

akkoord bereikt over de verkoop van 35 overtollige M-113 com-

mando- en verkenningsvoertuigen, reservedelen en munitie. Van 

deze voertuigen zijn 30 stuks voorzien van een 25-mm-kanon”.15

Dezelfde M-113 voertuigen werden afgelopen maand door het 

Bahreinse leger gebruikt om demonstraties tegen het Bahreinse 

regime in de hoofdstad Manamah ruw te beëindigen.

Het waarom van de Nederlandse wapenhandel.
Dit kortzichtige beleid van de dominee is een gevolg van de 

enorme winsten en het prestige welke door de koopman met de 

wapenhandel vergaard kunnen worden. In geen enkele branche 

speelt de technologische kennis een grotere rol dan in de wapen-

handel. Hetgeen daarom voor landen de ultieme markt vormt om 

te laten zien wat zij aan hoogwaardige technische kennis in huis 

hebben. Daarnaast worden door Nederland met de aanschaf van 

nieuwe wapensystemen vaak tegenorders bedongen in het afne-

mende land. Deze tegenorders kunnen van zowel civiele als mili-

taire aard zijn waardoor de wapenhandel fungeert als smeerolie 

voor andere onderdelen van de Nederlandse economie. Het 

bekendste voorbeeld van uiterst lucratieve tegenorders vind men 

bij de aankoop van de F-16 gevechtsvliegtuigen. De Nederlandse 

militaire industrie ontving na de aankoop ruim 2,1 miljard euro 

aan compensatieorders van buitenlandse bedrijven.16 Het Minis-

terie van Economische zaken is, in samenwerking met het Minis-

terie van Buitenlandse zaken dan ook zeer actief een voor de bran-

che prettig ondernemingsklimaat te creëren en bedient zich 

daarbij van dergelijke aloude boter-op-het-hoofd-methodiek.

1 http://stopdewapenhandel.antenna.nl/sites/stopde-

wapenhandel.antenna.nl/files/imported/informatie/

Overheid/jaarrapport_2009.pdf

2 http://stopdewapenhandel.antenna.nl/sites/stopde-

wapenhandel.antenna.nl/files/imported/informatie/

Overheid/tabel20002009.pdf 

3 http://www.voc-kenniscentrum.nl/

4 http://www.absolutefacts.nl/geschiedenis/data/ 

bankieren-gouden-eeuw.htm

5 http://www.stoparmstrade.org/informatie/Nlwapen-

exporten08

6 http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/exportcon-

trole-strategische-goederen/militaire-goederen

7 http://www.stoparmstrade.org/projecten/Indonesie/

boeken/marineschepenAtjeh

8 http://broekstukken.blogspot.com/2011/01/nederland-

belangrijke-leverancier.html

9 http://www.vredesbeweging.nl/nieuws/libie_287.html

10 http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/az/

nieuws/2011/03/11/verklaring-europese-raad-over- 

situatie-libie.html

11 http://www.vredesbeweging.nl/nieuws/libie_287.html

12 Minister van Buitenlandse zaken in antwoord 

op  Kamervragen van Kamerlid Sipkes, 15-05-1997. 

Tweede Kamer 1996-1997, nr. 1205.

13 http://broekstukken.blogspot.com/2011/02/tweede- 

kamer-vergat-wapenleverantie-aan.html

14 Brief CDA-Kamerlid A.M.A. van Ardenne – Van der 

Hoeven aan Werkgroep Wapenhandel

15 Vertrouwelijke brief staatssecretaris van 

 Defensie  Gmelich Meijling 27-01-1997.

16 http://www.mt.nl/1/1219/home/dubieuze-handel.html

17 http://www.ravagedigitaal.org/2011nieuws/ 

februari/17/nws.php 

Conflictbeleid.
Om terug te komen op de hoofdvraag: Is er sprake van een conflicte-

rend beleid?

Nederland heeft al vroeg tal van mensenrechtenverdragen geratifi-

ceerd waarin onder andere het geweldsverbod van art. 2, lid 4 VN 

Handvest. Mijns inziens is de handel in wapens niet verenigbaar 

met een geloofwaardig mensenrechtenbeleid. De wet-en-regel-

geving die Nederland en de EU op het gebied van de wapenhandel 

hanteren zijn op zijn minst naïef en ondoordacht te noemen. 

Zoals blijkt worden wapens en munitie in de praktijk vaak wel 

degelijk (door)verkocht aan landen die het niet zo nauw nemen 

met de mensenrechten met alle gevolgen van dien. Daarnaast is 

Nederland er doorgaans vroeg bij als er, in niet mis te verstane, 

belerende bewoordingen ergens ter wereld een gewapend conflict 

veroordeeld moet worden. Dat dit conflict in veel gevallen wordt 

uitgevochten met wapens die geheel of gedeeltelijk van Neder-

landse makelij zijn wordt vaak achterwege gelaten of voor het 

gemak vergeten. 

De Nederlandse regering zag Bahrein in beginsel als “een aanvaardbare bestemming”

Er zijn voorbeelden te over van 
westerse wapens die, mogelijk na 

enige omzwervingen in de handen 
vielen van leiders met een hoogst 

discutabele reputatie
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Door Maurits Helmich

Special

Er bestaat in Nederland veel ongelijkheid tussen studenten: waar 

de gemiddelde technische- of medische student er na 9 uur college 

nog steeds fris uit ziet, is de rechtenstudent na één hoorcollege of 

werkgroep schijnbaar al compleet uitgeteld. Na het dagelijkse col-

lege van 3 tot 5 uur heeft men - uiteraard inclusief het academisch 

kwartiertje, en de pauze tussendoor - er toch zeker anderhalf uur 

effectieve werktijd opzitten. De verleiding is dan uiteraard groot 

om slapjes op de bank te gaan hangen, maar de echte diehard gaat 

dan door en reist af naar het iets verderop gelegen Academie-

gebouw voor een debatmogelijkheid met Ronald Plasterk. 

“Mijn vrouw is ermee begonnen terwijl ze de hond uitliet. Daarna 

ben ik ook een hoed gaan dragen.”

Conflicterende 
meningen in de politiek: 

welke koers te varen? 
Dit is het antwoord van dhr. Plasterk op de vraag waarom hij vaak 

een hoed draagt. Alhoewel dit antwoord wellicht meer schele dan 

verlichte blikken oplevert - waarom zou men immers alleen een 

hoed opzetten tijdens het uitlaten van de hond? - zijn dit wel de 

soort feitjes die je in een korte biografie niet zou lezen. Desalniet-

temin zijn dergelijke verhalen toch leuk om te horen; ze zorgen 

voor een hele leuke schets van iemands persoonlijkheid.

Om bijvoorbeeld achter dit soort persoonlijke achtergronden te 

komen organiseerde JFV Grotius in samenwerking met de Leiden 

Debating Union een heel speciaal evenement. Op woensdag 

23 februari was wetenschapper en PvdA-politicus Ronald Plasterk 

te gast in Leiden, om onder leiding van dhr. Thierry Baudet een 

gesprek te houden met de hedendaagse student.
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Wie is Plasterk?
Als men vanuit de ooghoeken een blik zou werpen op het CV van 

Plasterk en daarbij geen aandacht zou besteden aan de personalia, 

dan zou men waarschijnlijk onder de indruk zijn. Met zijn doctors-

titel in de natuurwetenschappen en de nodige werkervaring1 zou 

men een zeer flagrante en markante persoonlijkheid verwachten.

Dhr. Plasterk presenteerde zich naar mijn mening echter anders. 

Op een zeer bedaarde en bijna tedere toon sprak hij recht uit zijn 

hart. Dat is ook hoe ik hem heb leren kennen tijdens de betref-

fende bijeenkomst: een oprechte man.

“Het moet eerlijker”
De kreet “het moet eerlijker” is de boodschap die de PvdA wilde 

overbrengen tijdens de verkiezingsperiode van de Provinciale 

 Staten in 2011.2 Toen ik voor het eerst vernam van deze slogan was 

ik eigenlijk een beetje teleurgesteld: kunnen ze echt niets beters ver-

zinnen? Al sedert het begin van welke vorm van socialisme dan 

ook is dit immers altijd al het uitgangspunt van de linkse politiek 

geweest: gelijke kansen voor iedereen, omdat dat wel zo eerlijk is. 

Het lijkt me dan ook weinig verbazend dat dat uitgangspunt niet 

eensklaps is veranderd, en derhalve beschouwde ik het als een loze 

en inhoudsloze kreet.

Alhoewel ik nog steeds van mening ben dat het moet eerlijker een 

beetje een slap zinnetje is, is mijn mening toch een beetje bijge-

draaid na het gesprek aldaar met dhr. Plasterk. In mijn ogen kwam 

zeer duidelijk naar voren hoe hij eigenlijk te pas of te onpas de 

politiek in is gerold in een soort zoektocht naar deze eerlijkheid. 

Dergelijk idealisme is, denk ik, prijzenswaardig te noemen.

Plasterk’s concessies
Het evenement - waarbij ik de indruk heb dat eigenlijk een debat 

tussen student en politicus werd beoogd - ontwikkelde zich eigen-

lijk meer tot een gesprek tussen Thierry Baudet en Ronald  Plasterk. 

Deze onverwachte wending was eigenlijk zo gek nog niet: er was 

immers niet zozeer sprake van “aanval en verdediging”, maar meer 

van “vraag en antwoord”. Dit leidde tot minder harde omstandig-

heden, waarbij Plasterk ook meer ruimte kreeg voor bepaalde con-

cessies over het beleid van de PvdA. Ik zal er vier noemen:

‘De PvdA is in de jaren ‘80 te veel meegegaan met de “rechtse inko-

mensverdeling”.’

‘In de tachtiger jaren was links de polariserende factor, niet rechts.’

‘De denkbeelden van bijvoorbeeld Martin Bosma zijn helemaal zo 

dom nog niet.’

‘De PvdA moet meer aandacht besteden aan duidelijke politiek op 

meso-niveau.’3

Plasterk’s speerpunten
Vreemd genoeg kwamen de bovenstaande kanttekeningen van 

Plasterk bij het beleid van zijn eigen PvdA naar mijn mening 

eigenlijk alleen maar ten goede van zijn geloofwaardigheid: het 

komt realistischer over. Het is immers vrijwel onmogelijk om te 

vinden dat de eigen partij altijd en overal goed heeft gehandeld. 

Uiteraard kwamen er op die woensdag genoeg zaken aan bod waar 

de oud-minister goed zijn punt wist te maken. Toen er aan het 

eind van het gesprek ruimte kwam voor inmenging van het publiek 

in de vorm van debat werden er - op gemoedelijke toon - felle 

woorden gesproken. Drie voorbeelden:

Op een vraag hoe hij tegenover de boetes bij studievertraging 

stond verklaarde Plasterk deze niet goed te vinden. Wel bepleitte 

hij een sociaal leenstelsel, om hij die profiteert te laten betalen.4

Een zaak waar een moedige LDU’er5 de degens kruiste met dhr. 

Plasterk was de kwestie over bankbonussen: zijn deze nou geoor-

1 Wetenschappelijk: oa. gewerkt bij de Onderzoeksschool 

Oncologie Amsterdam, bijzonder hoogleraar 

 moleculaire microbiologie aan de VU, hoogleraar 

 moleculaire genetica aan de UvA en hoogleraar 

 ontwikkelingsgenetica aan de Universiteit Utrecht. 

 Politiek: gemeenteraad in Leiden (‘82-’84), minister 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (‘07-’10), 

Tweede Kamerlid (‘10-heden)

2 Zoals terug te vinden op de website van de PvdA: 

http://lvc.pvda.nl/nieuws/nieuws/Statenverkiezingen.

html

3 Hoe behoren de zaken binnen een gesloten gemeen-

schap (zoals bijvoorbeeld een school) georganiseerd te 

worden?

4 Voor meer informatie: http://nu.pvda.nl/standpunten/

onderwijs/Hoger+onderwijs+en+studiefinanciering.

html

5 Een lid van de Leiden Debating Union.

6 Hierbij haalde hij aan dat bankiers in de jaren ‘60 geen 

of veel lagere bonussen kregen dan de hedendaagse, ter-

wijl ze volgens hem niet minder presteerden.

loofd of niet? Waar de getrainde student meende dat dit een 

logisch - en wenselijk - gevolg is van de vrije markteconomie was 

Plasterk fel tegen. De PvdA-politicus stelde dat bankbonussen een 

duidelijk voorbeeld zijn van de incompleetheid van de marktwer-

king: hebzucht die niet leidt tot betere prestaties.6 Bovendien 

stelde hij dat - in een vorm van “cripple down” - dergelijke bonus-

sen de structuur bepalen van de hele organisatie.

Na een vraag hoe Plasterk de bureaucratie tegen wilde gaan, 

besloot de oud-minister dat er best een bestuurslaag tussenuit 

kon. Na doorvragen vertelde hij dat hij dacht dat de waterschap-

pen het makkelijkst te schrappen zijn.

Conclusie
Ik denk dat de gemiddelde bezoeker na dit evenement met een 

tevreden glimlach weer naar huis ging. Alhoewel het niet druk 

was, was het gesprek toch levendig genoeg zonder dat het vijandig 

was. Ook complimenten behoren toe te komen aan Thierry Bau-

det die het gesprek keurig geleid heeft. Persoonlijk had ik het 

gevoel dat ik toch weer iets meer weet van Ronald Plasterk, en daar 

ging het om.

Dus luie studenten, wellicht moet u toch maar eens overwegen om 

bij de volgende editie van “In gesprek met…” wel te komen. Het 

duurt maar twee uurtjes, en het kan u wellicht prikkelen om een 

nog actiever studentenleven te hebben dan u al heeft, en geeft een 

mooi inzicht in de conflicten van de politiek. 

Plasterk in Leiden.
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Verenigingen

Grotius

Gala Diamonds are forever



Beste Lezer,

Hoewel het voor mij als quaestor een nieuwe ervaring is heb ik 

deze maand de eer om een stukje te schrijven in ons mooie blad 

Novum. Het thema van deze maand is conflict en hoewel dit mis-

schien in eerste instantie een negatieve lading lijkt te hebben vraag 

ik u toch dit instinct te heroverwegen. Het gaat zelfs zover dat ik 

het conflict tot op een zekere hoogte zelfs als iets moois beschouw. 

Het conflict is namelijk de kern van de jurist en het is dan ook te 

betwijfelen of de jurist zonder het conflict überhaupt bestaans-

recht heeft. 

Van de buren die voor de rijdende rechter een jarenlange ruzie 

over de schutting willen laten beslechten, tot aan de resoluties van 

de VN Veiligheidsraad is het conflict de spil waar alles omheen 

draait. En ongeacht op welke schaal het conflict zich af speelt staat 

er altijd een leger aan juristen klaar om het tot een goed eind te 

brengen. En als deze juristen voor de verandering eens geen con-

flicten aan het oplossen zijn proberen zij met handige constructies 

deze juist te vermijden (of in sommige gevallen misschien wel te 

veroorzaken).

Hoewel een conflict is vaak voor minstens één van de partijen een 

vervelende gebeurtenis is kunnen alle partijen er vaak ook een 

hoop van leren. Problemen met iets simpels als iemand die zijn 

afspraken niet nakomt levert al een hoop waardevolle informatie 

op. Je weet voor de toekomst dat je zelf misschien beter op moet 

letten of de afspraken nageleefd worden maar je hebt ook meteen 

geleerd dat de persoon in kwestie in ieder geval minder te vertrou-

wen is dan je voorheen dacht. Als je aan het eind van de rit een 

toekomstig conflict daarmee weet te voorkomen zie ik het als een 

waardevolle ervaring.

In mijn functie als quaestor van de vereniging heb ik nog niet teveel 

conflicten mee hoeven maken. Misverstanden worden op de verga-

deringen uitgesproken en (meer specifiek voor mijn functie) ieder-

een betaald netjes zijn rekeningen op tijd. Dit heeft echter niet tot 

gevolg dat mijn rol binnen het bestuur saai is, het tegendeel is zelfs 

waar. Congressen, de skireis, de studiereis naar Washing ton D.C. 

(die op het moment van schrijven bijna van start gaat) en borrels 

door het hele land zijn slechts het topje van de ijsberg.

Ik zou mijn verhaal dan ook af willen sluiten met een oproep aan 

iedereen. Rechten is een op de praktijk gerichte studie en het zou 

dan ook ontzettend zonde zijn om tijdens je studie niet verder te 

kijken dan de boeken. Een bestuursjaar is de manier om zoveel 

mogelijk uit je studie halen. Bezoek de instanties die ertoe doen, 

leer de fijne kneepjes van het organiseren en geniet er vooral van. 

En wees ook vooral niet bang voor botsingen met de ouders of met 

de nieuwe regels van de regering. Want zoals ik hierboven al ver-

meld heb: conflicten kunnen ook ontzettend nuttig zijn.

Dennis Witjes

Quaestor en lid Acquisitie 

Bezoek ICTY

Uitwisseling Gent - Leiden

In debat met Plasterk, geleid door Thierry Baudet
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AGENDA GROTIUS APRIL
Reünistenborrel – 5 april
Op dinsdag 5 april zal de Reünistenborrel plaatsvinden, van 17.00 
tot 19.00 uur op ons vaste borrellocatie, Café De Branderij 
 (Middelweg 7). Alle leden en oud-leden van harte welkom om her-
inneringen uit vervlogen tijden op te halen en zich te goed te doen 
aan drankjes en bitterballen. Oud-bestuursleden zullen nog een 
officiële uitnodiging ontvangen.

Symposium Wikileaks – 6 april
Op het jaarlijks symposium zal het thema Wikileaks van verschil-
lende kanten worden belicht:
•	 	Mr.	 Dr.	 C.N.J.	 De	 Vey	 Mestdagh	 (Associate	 Professor	 of	

Law&ICT - Universiteit Groningen): Relativering van de impact 
van WikiLeaks en een argument tegen een regulatieve aanpak 
van de vrijheids- en veiligheidsaspecten en voor de regulering 
van de technische aspecten (evt iets korter)

•	 	Prof.	 dr.	 Voermans	 (Hoogleraar	 Staats-	 en	 Bestuursrecht	 -	
 Universiteit Leiden): Grondrechten icm Wikileaks / Staatrechte-
lijke belichting van Wikileaks 

•	 	Mr.	J.	Oerlemans	(Promovendus	bij	Centrum	voor	Recht	in	de	
Informatiemaatschappij - Universiteit Leiden): De relatie tus-
sen Wikileaks en cybercrime

•	 	Dhr.	William	Worster	 (Lecturer	 International	Law,	worked	at	
the ICTY): De invloed van Wikileaks op de internationale 
rechtsorde.

Workshop Islamic Finance – 7 april
De derde workshop in de reeks ‘Around the world in 100 days’ van 
Simmons & Simmons vindt plaats op donderdag 7 april en zal als 
thema hebben: Middle East, Workshop Islamic Finance. De work-
shop zal gaan over de integratievraagstukken in de zakenwereld in 
het Midden-Oosten. Hoe moeten in deze gebieden van kapitaal-
groei en zoektocht naar investeerders de conventionele financiële 
instituties worden verenigd met de wetten van de Sharia? Het pro-
gramma zal om 12.00 uur beginnen, is inclusief lunch en zal afgeslo-
ten worden met een ‘borrel Arabia’. Aanmelden kan door een mail te 
sturen naar carriere@jfvgrotius.nl.

Arabian Nights feest – 7 april
Op donderdag 7 april zal van 23.00 tot 4.00 uur alweer het derde 
Grotius-feest van dit collegejaar plaatsvinden. Het thema van dit 
wonderschone evenement zal zijn ‘Arabian nights’. De Four Rea-
sons (Lange Mare 43) is de paradijselijke locatie waar dit alles zal 
gaan plaatsvinden. Kaartjes kosten slechts 3 euro in de voorver-
koop en 4 euro aan de deur. De deuren sluiten om 1.00 uur en voor 
entree is een collegekaart is verplicht.

Bezoek Sierra Leone-tribunaal – 11 april
Op maandag 11 april vanaf 10.00 uur brengen wij een bezoek aan 
het Sierra Leone-tribunaal (Special Court Sierra Leone). Sinds 
het hof is opgericht in 2002 zijn er 13 mensen aangeklaagd voor 
het schenden van mensenrechten tijdens de burgeroorlog van 

1991-2002. Wil je meer weten van de bekende bloeddiamanten 
zaak waar topmodel Naomi Campbell moest komen getuigen? En 
wil je weten waar het hele proces van Charles Taylor precies om 
ging? Schrijf je dan vóór 3 april in, per e-mail naar  extern@jfv-
grotius.nl. Vergeet niet je contactgegevens, paspoortnummer en 
nationaliteit te vermelden!

Carrièredebat – 12 april
Op dinsdag 12 april organiseert de carrièrecommissie een debat 
dat in het teken zal staan van de advocaat-stagiair. Drie advocaat-
stagiairs, één van een groot-, één van een middelgroot- en één van 
een kleinadvocatenkantoor, zullen met elkaar in discussie gaan 
over de verschillen tussen kleine, middelgrote- en grote kantoren 
wat betreft onder andere  opleiding en werkomstandigheden. Kom 
op 12 april om 17.00 uur naar deze informatieve bijeenkomst en 
kom alles te weten wat je wilde weten over de advocatuur!

Tentamentraining Staats- en bestuursrecht – 13 april
De tentamentraining bij Boekel de Nerée vindt plaats op  
woensdag 13 april. Geef je op door een mailtje te sturen naar  
carriere@jfvgrotius.nl.

Breakborrel – 19 april
De borrel van Grotius vindt tweewekelijks plaats dinsdags van 
17.00 tot 19.00 uur in café de Branderij. Kom tussen het studeren 
door gezellig met het bestuur en andere (commissie)leden een 
drankje doen. Na de borrel is er de mogelijkheid om te gaan eten in 
een leuk restaurant.

Kantoorbezoek DAS – 26 april
Op dinsdag 26 april organiseert de carrièrecommissie een bezoek 
aan DAS in Amsterdam dat zal starten om 14.00 uur en wordt afge-
sloten met een borrel. DAS is het grootste (financieel-)juridische 
kenniscentrum van Nederland. Ze behandelen een breed scala aan 
juridische zaken, variërend van alledaags tot complex. Hun juridi-
sche praktijk kent vier hoofdgebieden: contractuele zaken, arbeids-
recht, onroerend goed en onrechtmatige daad en letsel. Als je aan 
de slag gaat bij DAS word je eerst drie jaar opgeleid aan de DAS 
Rechtsbijstands-academie.
Wil jij kennis maken met deze grote juridische werkgever? Geef je 
dan nu op via carriere@jfvgrotius.nl onder vermelding van je tele-
foonnummer.

Professorendiner – 27 april

Deadline aanmelden bestuur 2011-2012 – 29 april
Vanaf 1 maart 2011 is het mogelijk te solliciteren voor een bestuurs-
functie van JFV Grotius voor het jaar 2011-2012. Heb je interesse? 
Stuur dan je motiviatiebrief - met daarin de top 3 functies waar-
voor je wilt soliciteren - en cv naar bestuur@jfvgrotius.nl. De dead-
line hiervoor is vrijdag 29 april 2011. Zie de website voor een 
beschrijving van de bestuursfuncties en de procedure.

Karaokefeest
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Varia
SummerCourt 2011
Jouw kans om een week lang achter de schermen van de rech-

terlijke macht te kijken!

•	 	Speeddaten	en	dineren	met	grote	namen	in	de	magistra-

tuur?

•	 Zelf	beslissen	over	realistische	dilemma’s

•	 Een	glansrol	voor	jou	als	rechter	of	officier	van	justitie?

In het jaar dat de rechterlijke macht in Nederland 200 jaar 

bestaat, openen de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie 

voor de 3e keer hun deuren voor twintig veelbelovende rech-

tenstudenten. Van 3 tot en met 8 juli 2011 krijgen zij één week 

de gelegenheid om van binnenuit kennis te maken met de 

rechterlijke macht in Nederland. 

Profileer jezelf onder de professionals uit het vakgebied en 

leer hen persoonlijk kennen. Deel de drijfveren en onderzoek 

het beroepsgeheim: fascinatie. 

Aanmelden? Kijk op www.summercourt.nl en schrijf je uiter-

lijk 6 mei 2011 in. Durf jij de beslissing te nemen?

Universiteit Leiden wint de 
Jessup Prijs voor Beste Pleiter
In februari vertegenwoordigde een team van vijf studenten de 

Universiteit Leiden in de nationale rondes van de Philip C. 

 Jessup International Law Moot Court Competition, de grootste 

pleitwedstrijd ter wereld.

De 2011 Jessup Prijs voor Beste Pleiter ging naar Chris Callan 

van de LL.M. (Reg.) in Public International Law. De ILSA 

(the International Law Students Organisation) publiceert elk 

jaar een fictieve zaak, waarin twee fictieve landen het tegen 

elkaar opnemen voor het Internationale Gerechtshof. 

Het Leidse team van 2011 telde vijf studenten uit onze Public 

International Law LL.M. programma’s (Lisa Scott, Hudda 

Khaireh, Sofia Salejeva, Tamara Kosic en Chris Callan), 

gecoacht door Dr. Freya Baetens. Het team heeft goed gepres-

teerd tijdens de mondelinge pleidooien, aangemoedigd door 

vele supporters, en bracht zowel de rechters als de andere 

teams onder de indruk. Dit werd ook officieel beloond in de 

vorm van de prijs voor beste individuele pleiter die ging naar 

het Leidse teamlid Chris Callan.

Spreekuur 
visitatiecommissie
Op 4 en 5 april beoordeelt een onafhankelijk de panel van 

deskundigen (visitatiecommissie) of de juridische opleidin-

gen aan onze faculteit (Rechtsgeleerdheid, Notarieel recht, en 

Fiscaal Recht) voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen. Een 

dergelijke visitatie vindt minimaal een keer per zes jaar plaats. 

De commissie zal hiervoor gesprekken voeren met 16 ver-

schillende panels, bestaande uit studenten, docenten, leden 

examencommissies en opleidingscommissies, besturen en 

ondersteunende staf.

Ook iets te melden over onze opleidingen?
Zit je niet in een van de panels en wil je toch iets melden aan 

de commissie over een van de opleidingen? Kom dan langs op 

het spreekuur van de visitatiecommissie. Het spreekuur vindt 

plaats op dinsdag 5 april van 13.15 tot 13.45 uur. Je dient je 

vooraf aan te melden bij mw. N. Verseput, secretaris van de 

visitatiecommissie (verseput@qanu.nl). 

Expert-seminar over de 
kabinetsformatie
De Universiteiten van Leiden en Maastricht, de Staatsrecht-

kring en het Montesquieu Instituut organiseren op 16 febru-

ari vanaf 15.30 een expert-seminar over de kabinetsformatie 

van 2010.

Deze droeg een bijzonder karakter. Niet alleen was de uit-

komst bijzonder - een minderheidskabinet gebaseerd op een 

regeer- en gedoogakkoord - ook de gang van zaken tijdens de 

formatie was in menig opzicht ongebruikelijk. Omtrent de rol 

van de diverse actoren (het staatshoofd, de informateur, de 

Kamerfracties en de Tweede en Eerste Kamer) en de te volgen 

procedure tijdens de formatie bleek niet zelden onduidelijk-

heid en verschil van opvatting te bestaan. Dit heeft de vraag 

doen rijzen of de huidige constitutionele spelregels vandaag 

de dag nog steeds adequaat zijn. In hoeverre dient het staats-

hoofd nog een rol te spelen in de formatie? Dient de Tweede 

Kamer nadrukkelijker het initiatief naar zich toe te trekken en 

zo ja, hoe dient dit te geschieden? Wat is de precieze rol van de 

informateur en op welke wijze dient hij verantwoording af te 

leggen? En wat dient de rol te zijn van de Eerste Kamer?

Op het seminar wordt gesproken door: prof.dr. L.F.M. Verhey, 

prof.dr. J.Th.J. van den Berg, prof.dr. W.J.M. Voermans en 

enkele Kamerleden.

Het seminar wordt gehouden in de Eerste Kamer. U kunt zich 

via het Montesquieu instituut aamelden.
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Gezocht:  
bestuursleden voor Stichting 
Studieondersteuning Leiden 

Stichting Studieondersteuning Leiden (SSL) is op zoek naar 

nieuwe, enthousiaste studenten die in collegejaar 2011-2012 

het dagelijks bestuur van de Stichting willen gaan voeren.

Naast dat SSL altijd opzoek is naar gedreven trainers zijn wij 

nu ook op zoek naar nieuwe bestuursleden.

Er staan momenteel twee vacatures open:

•	 	Operationeel bestuurder, deze is verantwoordelijk voor 

alle contacten met studenten en trainers, de planning van 

trainingen en het onderhouden van de website. 

•	 	Financieel bestuurder, deze is verantwoordelijk voor alle 

financiën, het bijhouden van resultaten en is verantwoor-

delijk voor het schrijven van de kwartaalverslagen. 

De vergoeding voor beide functies is omzetgerelateerd. 

Hoe meer trainingen er gegeven worden en studenten de trai-

ningen bezoeken, hoe hoger de bestuursvergoeding. 

Vereisten:

Student aan de faculteit Rechtsgeleerdheid, ervaring of inte-

resse in bedrijfsvoering, team-player, affinitiet met de activi-

teiten van SSL

Ben jij de student die wij zoeken? 
Stuur dan een motivatiebrief met cv voor 11 april naar  

sollicitatie@stichtingstudieondersteuning.nl

www.stichtingstudieondersteuning.nl 

Themabijeenkomst 
Aanpassing van het huwelijksvermogensrecht; 

“Leidt trouwen op huwelijkse voorwaarden 

tot meer (financiële) gelijkheid tussen 

mannen en vrouwen? “ 

De Vereniging voor Vrouw en Recht organiseert een thema-

bijeenkomst over aanpassing van de wettelijke gemeenschap 

van goederen. Momenteel is gemeenschap van goederen stan-

daard als gehuwden niets anders regelen. Alleen via de notaris 

kunnen afspraken worden gemaakt over huwelijkse voor-

waarden. D66-Kamerlid Magda Berndsen heeft voorgesteld 

dit aan te passen. Niet gemeenschap van goederen, maar trou-

wen op huwelijkse voorwaarden zou de norm moeten zijn.

Dit voorstel van D66 heeft de gemoederen flink in beweging 

gebracht. Voorstanders menen dat het hopeloos ouderwets is 

om gemeenschap van goederen als uitgangspunt te hanteren. 

Moderne vrouwen zijn immers financieel onafhankelijk. 

Tegenstanders van het voorstel vrezen dat niet-financieel zelf-

standige vrouwen bij scheiding financieel afgestraft zouden 

worden als het uitgangspunt trouwen op huwelijkse voor-

waarden wordt.

 

Magda Berndsen, Tweede Kamerlid voor D66, zal haar voor-

stel nader toelichten. Barbara Reinhartz, hoogleraar Notarieel 

Recht aan de UVA, zal vanuit haar specialisme hierop haar 

licht laten schijnen. De doelstelling van de bijeenkomst is om 

de discussie over dit thema in gang te zetten om zo tot ver-

volgacties te komen.

Deelname is gratis. Datum: 13 april 2010 18:30 tot 21:00 uur
Locatie: UNIVERSITEIT LEIDEN - CAMPUS DEN HAAG
Aanmelden is noodzakelijk via info@vrouwenrecht.nl of 
www.vrouwenrecht.nl. 

International Air Law 
Moot Court 2011 Dubai
Afgelopen 12-14 maart heeft het 2nd International Law Moot 

Court plaatsgevonden, dit jaar in Dubai. Het International 

Air Law Moot Court wordt sinds vorig jaar jaarlijks georgani-

seerd door het Instituut voor Lucht-en Ruimterecht van de 

Faculteit Rechtsgeleerdheid in samenwerking met de Sarin 

Legal Foundation uit India, dit jaar bijgestaan door de Dubai 

Civil Aviation Authorities. 

Er deden 10 teams aan mee, uit Canada, Spanje, Cyprus, de 

VAE, China, India, en uiteraard Nederland (Leiden). Leiden 

werd vertegenwoordigd door drie studenten uit het Advanced 

LL.M. programma in Air and Space Law. 

Het Leidse team was overall tweede en kreeg een award voor 

beste applicant memorial. De teams waren van hoge kwaliteit 

en de competitie was hevig, echter de sfeer was goed en de 

saamhorigheid groot. Na de finals op maandagochtend de 

14e werden alle teams en rechters gefêteerd op een heuse 

jeepsafari in de woestijn van Dubai, gevolgd door een buffet-

diner onder de sterren. Wij kijken met veel genoegen op het 

afgelopen international air law moot court terug en kijken al 

weer uit naar het volgende jaar in Istanbul.

Lezing cold cases
Oude zaak, nieuwe aanknopingspunten. Een recent succes-

verhaal is de moord op Andrea Luten: Na bijna 17 jaar werd 

eindelijk de dader gevonden. Maar hoe gaat dit nou in zijn 

werk? Hoe los je een zaak op die vele jaren eerder is gepleegd? 

Theo Vermeulen is teamleider van het Review & Cold Case 

team Amsterdam-Amstelland en heeft veel ervaring met cold 

cases. Ben jij benieuwd hoe het onderzoek naar een cold case 

in zijn werk gaat en wil jij het hemd van zijn lijf vragen? Op 

donderdag 7 april 2011 geeft Theo Vermeulen speciaal voor 

ons een lezing. Dit zal beginnen om 13.15uur in b0.41. Dus 

ben jij geïnteresseerd, schrijf dan snel 07 april in je agenda en 

kom naar de lezing!
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De RecensieDoor Lieke Liefkes

‘Ik ben makelaar in koffie, en woon op de Lauriergracht, no. 37’. 

Met dit welbekende citaat uit de Max Havelaar begint het boeken-

weekgeschenk van 2011. De Kraai van Kader Abdolah vertelt het 

verhaal van koffiemakelaar Rafiq Foad, een man van Perzische 

afkomst. Grootgebracht in een gezin vol ‘artiesten’ (‘Mijn vader 

was een kunstenaar, maar niemand in de wijk kende dat woord) 

ontpopt deze man zich tot een schrijver, reiziger, journalist, maar 

vooral tot vrijheidsstrijder en - als bewonderaar van een aantal 

Russische literaire genieën - aanhanger van het communisme. Zijn 

inspiratiebronnen zijn ook meteen zijn enige liefdes: meisjes die 

hij van vroeger kent, op reizen ontmoet, die hem redden wanneer 

hij door een imam als ‘één van die linksen’ wordt mishandeld. Het 

zijn roerige tijden in het Midden-Oosten. Wanneer Foad vanuit 

Teheran (waar hij studeert) vertrekt naar Koerdistan om als jour-

nalist te gaan werken voor de ondergrondse krant, beseft hij dat op 

deze manier nooit iemand zijn boeken uit zou durven te geven. 

Uiteindelijk is het de conciërge van een grote uitgeverij die aan-

biedt het eerste werk te drukken. Pas dan blijkt dat Rafiq Foad een 

schuilnaam is. De situatie in Irak begint uit de hand te lopen. 

Zeker voor iemand met communistische ideeën is het voor Foad 

niet veilig meer in het land te blijven. Dus kiest hij er net als vele 

landgenoten voor zijn vrouw en kind achter te laten en het gebied 

te ontvluchten. Een vriend vertelt dat dit het best via de Russische 

ambassade kan, met een bepaalde geheime code. Wanneer de 

ambassadeur echter plotseling verdwijnt, is Foads enige overgeble-

ven oplossing mensenhandel. De reis naar Nederland bleek het 

goedkoopst en na heftige rit met mannen van ontzettend veel nati-

onaliteiten komt Foad uiteindelijk aan in een klein dorpje, waar 

hij in een asielzoekerscentrum geplaatst wordt. Alle asielzoekers 

waren in hun land van herkomst hoogopgeleid, maar lijken nu, 

‘De grote koffiehandelaren dwingen je om een kebabzaak te begin-

nen’, een toekomst te moeten zoeken in baantjes ver onder hun 

niveau. Om zich toch wat hoger op te werken besluit Foad Neder-

landse lessen te nemen, die voor hem een wereld van nieuwe 

Boekenweekgeschenk 

2011

De slotalinea is precies zoals Multatuli dat gewild had .
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 poëzie, literatuur en mogelijkheden opendoet. Na een paar maan-

den heeft Foad genoeg geld gespaard om zijn vrouw en kinderen 

naar Nederland te laten verhuizen, maar de afstand tussen hen is te 

groot geworden, er zijn teveel trauma’s ontstaan, teveel dingen niet 

gedeeld (‘Wie huis en haard verlaat, is niet meer dezelfde.’). De rust 

vindt Foad uiteindelijk terug in zijn nieuwe taal. En zo eindigt het 

boek in een droom: koningin Beatrix komt langs op een feest van 

de koffiemakelarij, schudt Rafiq Foad de hand en zegt ‘ik heb u 

gelezen’. Precies zoals Multatuli het had gewild. 

Net als de meeste andere werken, bevat De Kraai ontzettend veel 

autobiografische kenmerken. Ook Kader Abdolah is een pseudo-

niem voor de schrijvers echte naam, ook hij groeide op in een 

schrijversfamilie, werd op jonge leeftijd zeer beïnvloed door de 

Westerse literatuur, besloot tijdens zijn studie in Teheran te gaan 

werken voor een linkse ondergrondse krant en moest hierdoor 

vluchten. Na (ook) een tijdje in een asielzoekerscentrum geleefd te 

hebben, vond Abdolah het tijd om Nederlands te leren en aan het 

werk te gaan. Al spoedig verschenen de eerste Nederlandse verha-

len, de rest is bekend. 

Het boek De Kraai staat vol van citaten van grote Nederlandse 

werken. Perzische gedichten, verwijzingen naar Iraanse schrijvers 

en dichters, naar oosterse gezegden en koranverzen worden pal-

tegen over Couperus, Multatuli, Bloem, Hermans, Achterberg en 

Gorter genoemd. ‘Als je de woorden van een andere schrijver in je 

verhaal gebruikt, worden die woorden op de een of andere manier 

van jou.’, zo stelt hoofdpersoon Foad. Abdolah zegt echter in een 

interview met de Volkskrant dat het bijna overmatig gebruik van 

citaten is om studenten scherp te houden. In principe een prima 

voornemen natuurlijk, al zou je je af kunnen vragen of dit daad-

werkelijk het doel is van een Boekenweekgeschenk. Ook lijkt 

Abdolah zelf wat moeite te hebben gehad met de werken. Maar 

weinig van de geciteerde passages worden in hun originele context 

gebruikt. En zo verliest de normaal zo gewaardeerde schrijver in 

dit boek toch iets van zijn (geloof)waardigheid. Waar hij vroeger 

geëerd werd om zijn beschrijving van de Oosterse cultuur, die ons 

een stukje inzicht gaf in situaties die we normaal niet zouden 

begrijpen, zijn de reacties nu wat minder positief. Abdolah zou een 

te typisch ‘immigrantensprookje’ geschreven hebben, de grote lij-

nen zouden al te erg uitgemolken zijn: hoogopgeleide vluchteling 

komt na veel nare ervaringen in Nederland terecht. In principe 

lijkt hij kansloos in de maatschappij, maar waar zijn vrienden zich 

berusten in het lot van schoarmaverkoper of taxichauffeur, schopt 

onze hoofdpersoon het wel ver.’ De Kraai voldoet inderdaad pre-

cies aan deze richtlijnen. Doordat Abdolah ook nog eens heeft 

gekozen voor een ontzettend simpele schrijfstijl (wellicht te ver-

klaren door het feit dat De Kraai, volgens het verhaal, Rafiq Foads 

eerste Nederlands geschreven boek is), lijkt het alsof de lezer een 

beetje aan het lijntje wordt gehouden, iets teveel een bepaalde 

richting in wordt geduwd. Desalniettemin bevat het boek ook de 

mooie, ontroerde, maar rationele beschrijvingen waar Abdolah zo 

om bekend staat. Dit blijkt bijvoorbeeld uit hoe hij zijn eerste ont-

moeting met de koningin beschrijft, die hem er ook toe zet zijn 

eerste Nederlandse zinnen op papier te zetten:

‘Op een dag zag ik op de televisie een vorstin met een kroon op 

haar hoofd. Ze zat in een Koninklijke stoel en las een lange tekst 

voor. Ik vermoedde dat zijd e koningin van Nederland was en bleef 

naar haar kijken. Van haar toespraak begreep ik geen woord. Het 

was een keten van klanken. Ik dacht: schrijven in de taal van deze 

koningin zou een magische ervaring kunnen zijn. Instinctief pakte 

in de pen. Ik schreef pagina na pagina warrige teksten in mijn 

cahier. Tot mijn verbazing voelde ik me daarna goed. De steen in 

mijn keel was weg.’

Ook zijn, ondanks de grote aandacht voor Nederland en de 

 Nederlandse literatuur, de vertrouwde Oosterse motieven niet 

weggebleven. De kraai vliegt steeds krassend weg op het moment 

dat het verhaal een bijzondere wending neemt. Het dier staat in 

Iran symbool voor een brenger van nieuws. 

Abdolah voelt zich nog steeds meer deel uitmaken van de  Perzische 

cultuur dan van de Nederlandse. Het is voor zijn eigen bestwil dat 

dit in zijn volgende boeken niet verandert. Wanneer hij namelijk 

blijft schrijven over de Oosterse cultuur, wanneer hij een nieuwe 

wereld schept voor veel van zijn lezers, behoort hij namelijk tot de 

top van Nederland. Maar zonder die buitenlandse invloed blijft er 

helaas te weinig van Kader Abdolah over. 

De slotalinea is precies zoals Multatuli dat gewild had .

Gelukkig bevat het boek ook de 
mooie beschrijvingen waar  

Abdolah zo bekend om staat.

Kader Abdolah
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Deze tijd van het jaar vind ik heerlijk. Je voelt de lente in de lucht 

zitten en dat kondigt het laatste semester van het studiejaar al weer 

aan. Ook ik ontkom er niet aan dat de tijd voorbij vliegt, mijn eerste 

half jaar zit erop en ik moet gaan nadenken over mijn opvolging. 

Maar voordat het zover is staan er nog een aantal belangrijke 

gebeurtenissen op het programma. Tijd voor een update.

Als eerste de visitatie. Waarschijnlijk hebben jullie er allemaal al 

wat over gelezen in de nieuwsbrieven, maar op 4 en 5 april zal onze 

faculteit gevisiteerd worden. Dit houdt het volgende in; een onaf-

hankelijk panel van deskundigen (de visitatiecommissie) zal 

beoordelen of de juridische opleidingen aan onze faculteit 

(Rechtsgeleerdheid, Notarieel recht, en Fiscaal Recht) voldoen aan 

de wettelijke kwaliteitseisen. Een dergelijke visitatie vindt mini-

maal een keer per zes jaar plaats. De commissie zal hiervoor 

gesprekken voeren met 16 verschillende panels, bestaande uit stu-

denten, docenten, leden van de examencommissies en opleidings-

commissies, besturen en ondersteunende staf. 16 verschillende 

panels in elkaar zetten is niet zomaar gedaan en de voorbereidin-

gen voor de visitatie zijn dan ook al vanaf begin dit jaar bezig. 

Op onderwijsgebied lopen er meerdere projecten. De bachelor 

panelgesprekken die gehouden zijn in maart worden nu geëvalu-

eerd en de verbeterpunten worden meegenomen. Daarnaast ben ik 

bezig om de opleidingcommissies in kaart te brengen in het kader 

van de kwaliteitszorg. In de bibliotheek worden op dit moment de 

beeldschermen en toetsenborden vernieuwd en is de ICT afdeling 

hard bezig om de traagheid van de computers op te lossen.

In de bibliotheek worden op dit 
moment de beeldschermen en 
toetsenborden vernieuwd en is de 
ICT afdeling hard bezig om de traagheid 
van de computers op te lossen

Liset Tijs is dit studiejaar (‘10-‘11) de assessor, het 
student-lid van het faculteitsbestuur van de faculteit 
rechten. Zij behartigt de belangen van de student op 
deze faculteit en binnen het faculteitsbestuur op het 
gebied van onderwijs, organisatie en onderzoek.

Contactinformatie:
Adres: Steenschuur 25, kamer B.4.38, 2311 ES Leiden
Telefoon: 071 527 7621
Email: assessor@law.leidenuniv.nl
Spreekuur op woensdag van 11.00 tot 12.00 uur

Faculteitszaken

Als laatste wil ik graag het volgende onder jullie aandacht brengen. 

Voor mijn gevoel ben ik nog maar net bezig, maar het is al weer 

tijd om een opvolger te gaan zoeken voor de functie van assessor. 

Misschien denk je, assessor interessant, maar wat houdt het eigen-

lijk in? Ik zal proberen hier kort uitleg over te geven. 

In de breedste zin van het woord behartigt de assessor de belangen 

van de studenten. De assessor is het student-lid in het faculteitsbe-

stuur en dat maakt je een van de bestuurders van de faculteit naast 

de decaan, de portefeuillehouder onderwijs en de directeur 

bedrijfsvoering. Hierdoor draai je mee op allerlei niveaus. Je leert 

de faculteit en de organisatie van binnen en van buiten kennen. 

Elke dinsdag vergadert het faculteitsbestuur over het onderwijs, 

het onderzoek en de organisatie op de faculteit. Op al deze punten 

mag je als assessor je mening geven, nieuwe ideeën opperen en 

zelfs uitvoeren als het gehele faculteitsbestuur het met je eens is. 

Een assessorjaar is een ontzettend leuke ervaring en erg leerzaam. 

Het biedt meer dan alleen een kijkje in de keuken van de faculteit, 

maar men is oprecht geïnteresseerd in jouw mening en je beslist 

daadwerkelijk mee. Ik kan niet anders zeggen dan dat het assessor-

schap een prachtfunctie is!

Ik hoop jullie met deze paar woorden geënthousiasmeerd te heb-

ben voor de functie, wil je nog meer informatie? Aarzel dan niet 

om mij te mailen of te bellen. Je kunt je sollicitatiebrief, voorzien 

van CV opsturen tot uiterlijk maandag 18 april. 
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www.boekeldeneree.com/daagtjeuit

Deel daar in een sterke oneliner je visie op je vak en win een trip  
naar Burning Man in de Amerikaanse Black Rock desert.

“JIJ ZOEKT DAT KANTOOR 
DAT DE MENS ACHTER JE CIJFERS ZOEKT?”




