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                                                                             HOOFDREDACTIONEEL                                           

Beste lezer,

Na de welverdiende vrije week na de tentamens 
begint het echte leven weer. Een deel van de Sirii 
moet nog bijkomen van Skirius, de Ouderejaarsreis 
of een eigen vakantie. Om daarbij te helpen heeft 
de redactie van OpRecht haar best gedaan goede 
artikelen te schrijven en een blad samen te stellen. 

Vanaf deze editie van OpRecht heb ik het stokje 
overgenomen van Yves Witteman. Hierbij komt mij 
de taak toe een hoofdredactioneel te schrijven. 
Wat ik erg lastig vind, want er is zoveel waar ik 
het over wil hebben. Zo is de redactie uitgebreider 
dan ooit. De redactie bestaat nu uit: Lars Bakker, 
Pien Barnas, Elise van Kluijve, Willemijn de Groot, 
Hanna Groenendijk, Jacob van de Kerkhof, Kristan 
Oosterholt, Lili Szuhai, Nathalie Pritsch, Tessa van 
der Rijst, Sander van Veen en Yves Witteman.

Verder staan in dit nummer goede artikelen over 
uiteenlopende onderwerpen. Zo kunnen we lezen 
over zwaardere onderwerpen, zoals mensenhandel 
en de vergeten verhalen van Europa. Maar ook 
luchtigere artikelen passeren de revue. We kunnen 
lezen over de dilemma’s van twee bestuursleden van 
Sirius en worden tips gegeven over leuke activiteiten 
in Utrecht.

Namens de redactie OpRecht wens ik jullie veel 
leesplezier! Laat ons vooral weten wat je ervan 
vindt.

Laura van Vuuren
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Wat te doen in UtRecht?

DOOR ELISE VAN KLUIJVE EN WILLEMIJN DE GROOT

In Utrecht is altijd wat te beleven. In deze rubriek 
worden leuke activiteiten, festivals en andere dingen 
die te doen zijn in ons stadsie uitgelicht.

To be or not to be? 
Toneelgroep Maastricht tourt in het voorjaar met de 
voorstelling Moszkowicz langs de Nederlandse the-
aters. En jawel: op 5 mei is de voorstelling te zien in 
de Stadsschouwburg Utrecht. Moszkowicz gaat over 
de opkomst en de zelfverkozen ondergang van een 
Maastrichtse topadvocaat. ‘Een verhaal van verbor-
gen verdriet en daaruit voortvloeiend de permanente, 
ondraaglijke druk om te slagen’ . Met acteurs uit o.a. 
Moordvrouw, Smeris en het Nationale Toneel kan het 
niet anders dan dat dit een geweldige voorstelling gaat 
worden. Plak daar gratis en voor niets nog een interes-
sante inleiding aan vast en ik verzeker je een indruk-
wekkende avond! You’re welcome. 

Shop ‘till we drop! 
Vrouwelijke en ‘not-so-single’ mannelijke Sirii, op-
gelet! In september vorig jaar opende & Other Stories 
haar deuren op de Oude Gracht. Hier moest deze shop-
fanaat natuurlijk even een kijkje gaan nemen; en dat 
beviel goed.  Deze nette kledingwinkel wordt vaak het 
zusje van de H&M genoemd , waar ik mij totaal niet in 
kan vinden. & Other Stories staat voor eenvoud, luxe 
en vrouwelijke volwassenheid. De perfecte oplossing 
voor de volgende kledingcrisis bij een bezoek aan de 
Zuidas dus! Scoor hier je hele outfit: van kokerrok tot 
aan colbert, van hoge hakken tot aan felrode nagellak. 
You’re welcome. 

Happietaria is een pop-up restaurant waarbij de op-
brengst volledig bestemd is voor het goede doel. Dit 
jaar wordt het alweer voor de 20e keer georganiseerd 
in Utrecht! Het restaurant is geopend van 8 februari tot 
en met 15 maart 2017. De opbrengst van dit jaar gaat 
naar een project van de stichting Tear voor jongeren 
in Zimbabwe. Concreet gaat het om het economisch 
weerbaarder maken van jongeren en deze te leren om 
eigen bedrijfjes te starten. Daarnaast wordt er geholpen 
in de strijd tegen HIV en wordt er seksuele voorlicht-
ing gegeven. 

Het restaurant wordt gerund door studenten en an-
dere vrijwilligers. Ook jij kunt bijdragen aan Hap-
pietaria. Allereerst kun je er natuurlijk komen eten! 
Kom met je vrienden, huis, club, dispuut of wat dan 
ook en geniet van een driegangenmenu in de weten-
schap dat je bijdraagt aan het goede doel. Maar je 
kunt ook als vrijwilliger aan de slag. Er wordt hulp 
gezocht voor de voorbereiding, in de keuken, bij de 
bediening of achter de bar. Voor meer informatie kun 
je naar www.happietaria-utrecht.nl of kom naar mij! 
n

TIP VAN WILLEMIJN

Must see 
 De aanklagers 

Volgt officieren van justitie op de voet 
VARA, 2Doc 

Alle afleveringen te zien op NPO Gemist

Must read 
Opwaaiende toga’s           

Achter de schermen van de rechtbank    
Jelle van der meer                                         

€19,90 op www.ako.nl      

Must eat 
Het recept van Nathalie op pagina 20
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Sirieuze Dilemma’s.

Fiscus Jeroen Reinking

Bier of wijn? 
In de categorie wijn: het ‘Sirietje’. Wellicht dat de 
Praeses deze op de eerstvolgende borrel kan introdu-
ceren?

Kluwer of Vermande? 
Ik gebruik nu voor het tweede jaar de Vermande. Erg 
handig dat deze serie uit drie boeken bestaat. Miss-
chien nog leuk om te vermelden: mijn lievelingsgetal is 
6, dat is het dubbele van drie. Dus misschien dat daar-
om onbewust mijn voorkeur uit gaat naar Vermande. *

Broodje Mario of Broodje Ben? 
Op mijn eerste dag in Utrecht heb ik trouw gezworen 
aan Broodje Mario. Ik heb dus nog NOOIT een brood-
je Ben gegeten! 

Assessor Eva Oosters 
 
Bier of wijn? 
Wijn. Rode wijn is echt genieten.

Kluwer of Vermande? 
Vermande, 3 is altijd meer dan 2. 
 
Broodje Mario of Broodje Ben? 
Broodje Ben, maar Broodje Carlo heeft wel de hoogste 
gun factor. 
 
Casual of formal? 
Casual, formal doen we later wel.

Strafrecht of privaatrecht? 
Privaatrecht denk ik dan toch, eigenlijk misschien wel 
bestuursrecht.

Casual of formal? 
Casual, ik kom namelijk uit Den Haag dus loop het 
liefst de hele dag in mijn Adidas trainingspak.  
 
Strafrecht of privaatrecht? 
Privaatrecht! Ik voel mij namelijk een soort van bedro-
gen door strafrecht. Dat heeft te maken met het feit dat 
ik bij strafrecht altijd het gevoel heb mijn tentamens 
verschrikkelijk goed te hebben gemaakt maar vervol-
gens is het cijfer altijd een stuk lager dan verwacht...

* Nu ben ik op een forum terecht gekomen waar, ik meen, stu-

denten discussiëren over het volgende topic: Collegebundels: 

Waarom Kluwer of Vermande? Om mijn verhaal wat tegenwicht 

te geven, hier wat reacties van studenten die een andere mening 

dan ik zijn toebedeeld: 

Suijkerbuijk: Ik ben in ieder geval verslaafd aan de Kluwer. Aan 

het begin van mijn studie ben ik begonnen met de Kluwer, en ik 

koop nog elk jaar een vers exemplaar.

Eva: Maar ik vind zelf de Kluwer ook beter eigenlijk, maar dat is 

meer een gevoel, technisch zijn ze volgens mij even goed.

Suijkerbuijk: Met de Kluwer ben je in ieder geval in goed gezel-

schap. 

Ik was vorige maand op een zitting bij de rechtbank (sector 

kanton) te Ede-Wageningen, waar de rechter ook een Kluwer op 

haar tafel had liggen.

Alex: Ik heb zelf net de dikke “bijbel” van Kluwer binnen. Posi-

tieve punten vind ik vooral de papierkleur, opmaak en doorverwi-

jzingen naar andere wetsartikelen. [...]  n
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Een kortstondige vergelijking tussen 
het leven van vandaag de dag en pak-
weg 50 jaar geleden levert de notie 
van een razendsnelle technologische 
vooruitgang, die te danken is aan de 
onophoudelijke behoefte van mensen 
aan verbetering. Van onszelf en ver-
betering van alles om ons heen. 
De combinatie tussen technologische vooruitgang en 
constante verbetering uit zich onder andere in de vorm 
van genetische modificatie bij mensen. In de serie ‘De 
Volmaakte Mens’ van Human-VPRO wordt er gespro-
ken over een kantelpunt in de evolutie. ‘De mens is 
zijn eigen schepper geworden’. Dit klinkt als een grote 
verantwoordelijkheid die we over onszelf afroepen en 
dat is het ook. Voordat er vrolijk oneindig geëxperi-
menteerd wordt, moeten we ons afvragen hoe gunstig 

onze positie als ‘eigen schepper’ is. De vraag die mij 
bezighoudt is of we daadwerkelijk beter worden van 
een wereld vol designerbaby’s.  
Het verbeteren van kinderen gebeurt niet alleen op het 
niveau van ziektes verhelpen. Dezelfde technologie kan 
namelijk ook kerngezonde kinderen modificeren. Daar-
bij worden embryo’s onder de loep genomen en kunnen 
de ouders hun kroost samenstellen met de eigenschap-
pen die ze belangrijk vinden. Sommige wetenschappers 
zien het selecteren van de gewenste eigenschappen van 
kinderen als een handeling die in het teken van vrijheid 
staat. Men is vrij om te kiezen wat hij of zij wil voor de 
eigen kinderen. De genoomtechnoloog Johan den Dun-
nen zei hierover: ‘Onze kleinkinderen zullen niet snap-
pen hoe wij durfden te leven zónder de kennis uit ons 
DNA, over onze talenten en de aanwezige gevaren.’1  
Je zult begrijpen dat ouders slechts het allerbeste goed 
genoeg vinden, omdat ze hun kind gelukkig willen laten 
zijn. Zodoende worden alle genetisch gemanipuleerde 
kinderen enorm slim, knap, sportief, muzikaal en cre-
atief. 

Genetische modificatie 
Bovendien kan verdedigd worden dat wij als mensen 
problemen de wereld in helpen door onze huidige ge-
netische samenstelling. Althans, dat is hoe voorstand-
ers van genetische modificatie redeneren. Geloof in 
vooruitgang en dit willen bewerkstelligen door design-
erbaby’s op de wereld te zetten, is naar mijn inzicht 
ietwat kort door de bocht en misschien zelfs naïef.  
Een mogelijk gevolg dat mij namelijk te binnen schi-
eten beangstigt, is dat de wetenschap onze maatstaf ver-
hoogt en dat er een heuse wedloop van eigenschappen 
ontstaat. De beoogde keuzevrijheid ontplooit zich tot 
een ware paradox. Want heel vrij ben je niet in je keuze 
om je kind samen te stellen of juist geen gehoor te 
geven aan de nieuwe mogelijkheden. Weigeren is geen 
optie, omdat een kind zonder genetische modificatie 
geen kans krijgt in een concurrentievolle samenleving. 
Daarnaast zullen ‘superkinderen’ een deel van hun au-
thenticiteit kwijtraken, of beter gezegd: zullen nooit een 
echte authenticiteit hebben, omdat iedereen dezelfde 
beste samenstelling van eigenschappen krijgt.  

“De beoogde 
keuzevrijheid 
ontplooit zich 
tot een ware 

paradox.”

DOOR PIEN BARNAS

Genetische Modificatie:
Goed, beter, best

OPINIE
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Wetenschappers 
de mens laten 
heruitvinden is 
als brugklass-
ers het gehele 
bestuur van een 
school toever-
trouwen.

Mijn wantrouwen tegenover genetische modificatie 
komt niet uit de lucht vallen, met mij zijn veel anderen 
en bovendien leert ervaring ons dat de scepsis jegens 
nieuwe technologie een veel voorkomend verschijnsel 
is. Tijd neemt die scepsis weg en zorgt ervoor dat de 
mens vergroeit met de nieuwe snufjes op technologisch 
gebied. Echter wil een weggenomen scepsis niet zeggen 
dat iets moreel aanvaardbaar is. Er is dan slechts sprake 
van een gewenningsproces. Het gevaar van gewen-
ning wordt mooi geïllustreerd door de parabel van de 
gekookte kikker. Een kikker kan in een pan met water 
dat steeds heter wordt, geleidelijk aan de temperatuur 
wennen en pas op het laatste moment het fatale gevolg 
beseffen. Een kikker die geen deel uitmaakt van het 
gewenningsproces en plots in het kokende water wordt 
gegooid, schrikt van de temperatuur en springt uit het 
water. 

Tot de vorige eeuw waren de meeste uitvindingen van 
een onschuldige aard en ging er doorgaans weinig tot 
geen discussie aan vooraf. De neveneffecten op de 
samenleving waren nu eenmaal vele malen minder 
considerabel. Het gegeven dat er voor- en tegenstand-
ers van genetische modificatie zijn, benadrukt het 

feit dat we niet kunnen voorspellen hoe de samenle-
ving reageert op dergelijke drastische veranderingen. 
Voorstanders hebben geloof in vooruitgang, maar ik zet 
mijn vraagtekens bij het heft in eigen handen nemen. 
De ontwikkeling die gaande is, geeft wetenschappers de 
mogelijkheden en vrijheden om te experimenteren met 
het verbeteren van gezonde mensen. Een gewenning-
sproces sluipt er makkelijk in en daarom moeten we 
voortijdig gehoor geven aan ons morele besef. Weten-
schappers de mens laten heruitvinden is als brugklassers 
het gehele bestuur van een school toevertrouwen. Bij 
het laatstgenoemde trekt iedereen verbaasd de wenk-
brauwen op en mijns inziens moet dat met dezelfde 
vanzelfsprekendheid gebeuren bij de eerste propositie. 
Goed hoeft niet altijd beter en de overtreffende trap van 
beter is niet altijd best. Want wat is best, als goed beter 
is? n
1. Mols, B. (z.d.). Normen, waarden, energie. Geraadpleegd op 2 januari 2017, van http://www.vpro.nl/

de-volmaakte-mens/artikelen/columns/normen-waarden-energie.html
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Het is weer zo ver, we mogen bijna stemmen! Met de 
verkiezingen in aantocht is het weer tijd voor de on-
vermijdelijke verkiezingspraat. De tijd waarin wij via 
zo’n beetje elk nieuwsmedium een stortlood aan stand-
punten, informatie en beloftes langs zien komen. Het 
is zeer begrijpelijk dat je door deze grote lading aan 
verkiezingsretoriek door de bomen het bos niet meer 
ziet. Om dit te voorkomen hebben wij een overzichtje 
gemaakt met de politieke partijen en waar zij voor 
staan.

De Socialistische Partij (SP) 
De SP is een van oorsprong maoïstische partij die voor het 
eerst op het politiek toneel verscheen in de jaren 70. Sinds 
deze tijd is de partij gelijkelijk aan steeds meer sociaaldemoc-
ratisch geworden. Op vandaag de dag is het een van de meest 
fundamenteel linkse partijen in de tweede kamer. De SP 
typeert zich door haar uitgesproken socialistische karakter. 
Zij is van mening dat de enige manier om een maatschappij 
goed te laten functioneren is, wanneer je dit gezamenlijk doet. 
Men leeft nou eenmaal samen, en zodoende is de gemeensc-
hap verantwoordelijk voor ieder individueel lid. Dit betekent 
dus dat de maatschappij geheel verantwoordelijk is voor het 
creëren van een klimaat waarin ieder individu het beste uit 
zichzelf kan halen. De meeste standpunten die de SP heeft zijn 
gericht op het mogelijk maken van deze situatie. Zo wil zij 
een nationaal zorgfonds zonder concurrentie, een verhoging 
van de AOW- en bijstandsuitkering, een studiebeurs voor elke 
student en een sterkere regulering van de financiële markten. 
Opmerkelijk is dat de SP, anders dan de meeste andere linkse 
partijen er een euro sceptische mening op na houdt. Dit komt 
met name omdat zij van mening is dat de EU niet de wil van 
de burgers dient en er teveel geld aan uitgegeven zou worden. 
Samengevat zou je kunnen stellen dat de SP grote kritiek heeft 
op de kapitalistische principes die de EU, maar vooral de Ned-
erlandse regering er op na houdt. Zij wil terug naar een meer 
gelijke verdeling van geld en middelen onder de Nederlandse 
bevolking.

50 plus 
50 plus is een politieke partij die als doelgroep ouderen heeft. 
Zij zet zich voornamelijk in voor onderwerpen die veel senio-
ren aan het hart gaat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: de AOW-
leeftijd, het pensioenstelsel en de ouderenzorg. 50 plus is in 
2009 opgericht en dit maakt haar een tamelijk jonge partij. 50 
plus heeft op het dit moment twee zetels in de Tweede Kamer. 
In de huidige peilingen staat zij echter op ruim 11 zetels. 
Mocht deze voorspelling uitkomen dan zou dit een stijging 
van 550 procent betekenen, een unicum. 

De ChristenUnie (CU) 
De ChristenUnie wordt vaak gezien als de meest linkse partij 
met een duidelijke christelijke oorsprong. Dit is opmerkelijk 
omdat zij in 2001 is opgericht vanuit de Reformatorische 
Politieke Federatie en het gereformeerd politiek verbond, 
beide conservatief rechtse partijen. Met deze reden noemt 
de ChristenUnie zichzelf dan ook liever Christelijk-sociaal 
dan links. Een groot verschil met een christelijke partij als 
bijvoorbeeld de SGP, is dat de ChristenUnie geen theocratisch 
bestuur nastreeft en zich sterk maakt voor elke godsdienst. Zij 
is van mening dat elke godsdienst een plekje heeft in Neder-
land en dat god dit ook niet anders heeft gewild. Op punten als 
asielbeleid, milieu en ontwikkelingssamenwerking volgt de 
CU vaak de lijn van partijen als GroenLinks. Zij wil namelijk 
dat er juist nog meer geld vrijgemaakt wordt voor deze zaken. 
Waaraan men toch nog kan afleiden dat de CU een Christelijke 
inslag heeft zijn punten als: drugsbeleid, abortus en euthana-
sie. De ChristenUnie is van mening dat men hier conservatief 
tegenover moet staan, zo wil zij de wetgeving rondom abortus 
en euthanasie terugdraaien. Ook zaken als homofilie, vloeken 
en naakt in de media zijn gevoelige onderwerpen. Er is een 
trend gaande dat men hier steeds toleranter richting wordt, 
maar er is nog veel protest binnen de partij. Samengevat is de 
CU een christelijke partij die vaak wat minder hard is dan bi-
jvoorbeeld de SGP, maar op bepaalde punten wel een duidelijk 
Christelijke inslag heeft.

 De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 
De SGP is de oudste partij van Nederland die zich nog in de 
Tweede Kamer zetelt. Zij streeft een naar theocratisch bestuur 
volgens de protestants-politieke traditie. Haar achterban besta-
at voornamelijk uit mensen met een sterk orthodox-reforma-
torische achtergrond. Dit zorgt ervoor dat het zetelverloop van 
de SGP bijzonder stabiel is en weinig schommelingen kent.  
Waar de CU vaak links georiënteerd is, biedt de SGP precies 
het tegenovergestelde. Zij zijn van oudsher zeer conservatief 
en in haar politiek staat het gezin centraal. Haar standpunten 
richten zich dan ook voornamelijk op: het gezin, de zorg en 
veiligheid. De SGP maakt bij veel mensen sterke reacties los 
vanwege bijvoorbeeld hun standpunten over: de man-vrouw 
verhouding en homofilie. Toch heeft de partij in de verkiezin-
gen van 2012 hun hoogste aantal stemmen ooit verkregen. 

Partij voor de Dieren (PvdD) 
In Nederland kijkt niemand meer op als men over de Partij 
voor de Dieren spreekt. Wereldwijd is dit echter wel anders. 
Het is redelijk uniek om een partij in de Tweede Kamer te 
hebben die zich voornamelijk inzet voor dier en milieu. Dit is 
zelfs zo uniek dat wij het enige land ter wereld zijn die zo’n 
partij ook in het Europees parlement heeft zitten. Anders dan 
vaak vermoed wordt is de PvdD niet enkel een ‘’one-issue’’ 

DOOR LARS BAKKER

Politieke partijen
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partij. Het is volkomen waar dat zij zich met name inzet voor 
dierenwelzijn, maar dit is niet haar enige punt. Zij heeft ook 
een uitgebreide mening over punten als cultuur, milieu, zorg, 
welzijn, onderwijs en de economie. Deze mening is bijna 
uitsluitend links georiënteerd en richt zich voornamelijk op het 
creëren van een goed leven voor ieder levend wezen.

Partij voor de Arbeid (PvdA) 
De Partij voor de Arbeid werd in 1946 opgericht als so-
ciaaldemocratische partij. Sinds haar oprichting in 1946 is 
zij altijd vertegenwoordigd geweest in zowel de Eerste- als 
de Tweede Kamer. Net als de VVD is ook de PvdA niet meer 
weg te denken uit de Nederlandse politiek. De PvdA wordt 
dan ook vaak gezien als grote tegenhanger van de VVD. Waar 
de VVD voornamelijk voor een mindere invloed is van de 
overheid in het dagelijks leven van de burger, daar is de PvdA 
juist voor een grotere invloed van de overheid. De PvdA pleit 
bijvoorbeeld voor meer regulatie op de zorg en het inkomen. 
De kernpunten van de PvdA zijn dus vooral gegrond op het 
sociale aspect van de maatschappij. Zij is van mening dat 
inkomens, zorg en werk gelijk verdeeld dient te worden onder 
alle leden van de samenleving en hecht veel waarde aan grote 
mate van internationale solidariteit. 

Christen-Democratisch appèl (CDA) 
Het CDA is sinds haar oprichting in 1980 in nagenoeg elk 
kabinet een regeringspartij geweest. Het CDA wordt vaak gek-
enmerkt als de christelijke partij met zowel linkse als rechtse 
standpunten. Net als de VVD is het CDA van mening dat de 
overheid een meer terugtredende werking dient te hebben. Zij 
gaat hierin wel een stuk minder ver dan de VVD. Zo wil zij 
meer ruimte voor maatschappelijke organisaties dan voor de 
vrije markt, zoals de VVD. De CDA baseert haar standpunten 
op vier Bijbelse kernprincipes:  
Gespreide verantwoordelijkheid en solidariteit: Men dient 
voor elkaar te zorgen. De brede schouders dragen de zwaarste 
last. De overheid grijpt enkel in wanneer de burgerbevolking 
en maatschappelijke organisaties geen uitkomst meer bieden. 
Gerechtigheid: Het recht is constant in beweging en dient zich 
te voegen aan de maatschappelijke drang naar gerechtigheid. 
Misdaden moeten bestraft worden en goedheid dient beloond 
te worden. 
Rentmeesterschap: De mens dient zorg te dragen voor de 
aarde waarop zij leeft zodat latere generaties hier ook nog 
kunnen leven. 
 
De Partij voor de Vrijheid (PVV)  
Wellicht de meest controversiële partij van Nederland, de 
PVV. Zij onderscheidt zich van de overige partijen door een 
bijzonder grote mate van populisme. De partij heeft zowel 
rechtse, als linkse standpunten. Zij wordt echter meestal 

neergezet als een uiterst rechte partij vanwege haar uitgesproken 
mening over immigratie, de islam en de Europese Unie. Zo wil 
zij de Koran verbieden en uit de EU stappen.  Op het gebied van 
bijvoorbeeld de zorg is zij weer uiterst links. Zo wil zij het eigen 
risico geheel opzeggen en de AOW-leeftijd terugdringen naar 65 
jaar.   
 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) 
De VVD werd opgericht in 1948 als een economisch liberale 
partij. De VVD had als basisprincipe de vrijheid van het individu. 
In de jaren na de oorlog was hier echter weinig oog naar en het 
zou tot ver in de jaren zestig duren dat de VVD daadwerkelijk 
doorbrak. Sinds toen is de partij niet meer uit de Tweede Kamer 
weg te denken en ook vandaag de dag heeft zij nog grote poli-
tieke invloed en bijzonder veel steun. De VVD wordt vaak ge-
bruikt als het schoolvoorbeeld van ‘’een rechtse partij’’ door haar 
individualistische standpunten. Zo is zij voor minimalisering van 
de invloed van de overheid (overheidsbemoeienis) op het gebied 
van economie, het recht en de burger zelf. De VVD is van mening 
dat iedereen de mogelijkheid moet krijgen om zich maximaal te 
ontwikkelen, maar dat die ontwikkeling vanuit de mensen zelf 
moet komen. Met deze gedachte in het achterhoofd is het dan ook 
logisch dat zij instaan voor het verbeteren van de infrastructuur, 
de politie en het onderwijs.  

Democraten 66 (D66) 
D66 werd opgericht in 1966 met een heel duidelijk doel, het 
democratiseren van het politiek stelsel. D66 was van mening 
dat men te ver was afgedreven van de democratische beginselen 
waarop Nederland gefundeerd was. Zij pleitte tot bestuurlijke 
vernieuwing met meer inspraak voor de burger. Tot op vandaag 
de dag is deze drang naar burgerlijke inspraak goed te herkennen 
in het politiek programma. Zo pleit de D66 voor referenda, een 
gekozen burgemeester/premier en een gematigd districten stelsel. 
Verder is D66 uitgesproken pro-Europa. Naar haar mening is een 
Europese integratie de manier om de welvaart in Nederland te 
behouden.

GroenLinks 
Na de SP is GroenLinks de meest uitgesproken linkse partij op 
het politiek spectrum. Waar de SP zich met name focust op het 
eerlijk verdelen van werk en inkomen, daar geeft GroenLinks net 
iets meer aandacht aan het milieu. Zij is er zeer fanatiek op dat we 
houdbare oplossingen moeten zoeken voor de bescherming van 
de aarde en het milieu. Verder is GroenLinks erg fel op het stim-
uleren van religieuze en culturele diversiteit. Zij is van mening 
dat dit de maatschappij verrijkt.n
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Mensenhandel. Al jaren zeer actueel, 
maar ook al jaren zeer problematisch 
op het gebied van opsporing en ver-
volging. Een onderwerp dat leeft bin-
nen de politie. 
Laat ik hier nou net over in gesprek kunnen gaan met 
mijn vader. Ruud van Kluijve is al 39 jaar werkzaam 
bij de politie, en maakt nu deel uit van het Flexibel In-
terventie Team. Dit zogenoemde FIT-team is onderdeel 
van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Een-
heid. De Dienst Infrastructuur bestrijdt de onveiligheid 
en criminaliteit op de snelweg, het water, het spoor en 
in de lucht . Dit team houdt zich onder andere bezig 
met drugscriminaliteit, witwasserij, mensensmokkel 
en; mensenhandel. 

Er is een verschil tussen mensenhandel en 
mensensmokkel. Wat is dit verschil?

Mensensmokkel is het op illegale wijze helpen van 
mensen om een land binnen te komen. Mensenhan-
del is gericht op persoonsgerichte uitbuiting. Voor 
mensensmokkel moet je als politie dus acties gaan 

voeren bij de buitengrenzen van een land, bij een ha-
ven, op een snelweg, een station of een vliegveld. Voor 
mensenhandel kan dit overal binnen de landsgrenzen. 

Mensenhandel kan worden onderverdeeld in uitbuiting 
in de prostitutie (seksueel) en economische uitbuiting 
(arbeidssector). 

Hoe sporen jullie mensenhandel op?

Dit gebeurt vooral aan de hand van rechercheonder-
zoeken. Bij de Landelijke Eenheid zit ook een speciale 
afdeling: de Eenheid Mensenhandel Mensensmok-
kel (EMM). Deze afdeling coördineert en verleent 
hulp bij de onderzoeken omtrent mensenhandel en 
mensensmokkel. Er bestaan verschillende verschi-
jningsvormen van mensenhandel. Een toiletjuffrouw 
bij een benzinestation kan hier al onder vallen. Ook de 
tuinders in de kassen zijn doorgaans slachtoffer van 
mensenhandel. Zij werken zonder vast dienstverband en 
worden zeer minimaal betaald terwijl de tuindersbaas 
zijn zakken vult. Een mooi voorbeeld is de zaak waarin 
een aspergeteelster is veroordeeld tot 3 jaar cel.  Vrou-
wenhandel (prostitutie) komt zeer vaak voor. Ook lov-
erboys maken zich schuldig aan mensenhandel. Verder 
bevinden zich vaak verdachte busjes op vliegvelden, 
havens of stations. De politie werkt met indicatoren die 
aanwijzingen zijn voor mensenhandel. Hier moet geri-
cht naar worden gevraagd bij een controle. Hier gelden 
allerlei regels voor. 

Wat maakt dat het opsporen en vervolgen van 
mensenhandel zo problematisch is?

Dit is gelegen in het feit dat de bewijslast heel moeilijk 
is rond te krijgen. De slachtoffers worden vaak onder 
druk gezet en durven uit angst geen aangifte te doen. 
Als politie zijnde kun je in veel gevallen wel de vinger 
krijgen achter de strafbare gedraging, maar het over-
gaan tot aanhouding van de verdachten is zeer lastig 
omdat er geen aangiftes binnenkomen. 

Mensenhandel:
in gesprek met een Brigadier bij de 
Landelijke Eenheid van de politie

DOOR ELISE VAN KLUIJVE

Van der Steur: 
weer meer 
aandacht voor 
mensenhandel
NOS.nl, 29-11-‘16.
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ASPERGETEEL-
STER VAST 
VOOR MENSEN-
HANDEL
NOS.nl, 29-11-‘16.

Maar een aangifte is niet vereist, toch?

Ambtshalve vervolging is inderdaad ook mogelijk. 
Vaak gaan we dan ook wel over tot aanhouding, maar 
vervolgens beslist het OM bijna nooit om te vervolgen. 
Dit alles verklaart ook waarom de straffen vaak laag 
zijn: er ligt weinig bewijs. 

Hoe kan, naar jouw idee, de problematiek het beste 
worden opgelost?

Ik denk dat de politiek hier een bijdrage aan kan 
leveren door ervoor te zorgen dat mensenhandel zo 
minimaal mogelijk plaatsvindt. Langs deze weg kan 
er bijvoorbeeld voor worden gezorgd dat er voorlicht-
ing wordt gegeven bij bedrijven waar mensenhandel 
vaak voorkomt. Daarbij zouden de slachtoffers meer 
bescherming moeten genieten om voor meer aangiftes 
te kunnen zorgen en zouden de straffen omhoog moeten 
naar gelang de ernst van het feit. 

Meer controle op deze bedrijven zou kunnen helpen, 
maar moet wel op de juiste manier gebeuren. Meer 
toezicht door een derde heeft mijns insziens weinig 
zin. Een toilet bijvoorbeeld, maakt onderdeel uit van 
een onderneming. Juist deze ondernemingen moeten 
erop toezien dat hun toiletjuffrouw daar niet staat voor 
2 euro per dag en alle 50-centjes in moet leveren. Dit 
zou niet aan een andere instantie moeten worden over-
gelaten. Bij de prostitutie is dit een stuk lastiger omdat 
toezicht bijna niet mogelijk is: controle op illegaliteit is 
lastig wanneer een slachtoffer beweert uit vrije wil te 
werken. 

Internationale samenwerking binnen Europa valt in de 
praktijk helaas nauwelijks te realiseren. Vaak heeft een 
verdachte van mensenhandel een geschiedenis van il-
legale praktijken. Deze voorgeschiedenis zou door het 
OM moeten worden voorgelegd aan de rechter, teza-
men met de rol van het slachtoffer. Mijn boodschap 
is: probeer er als OM voor te gaan om te vervolgen en 
overtuig de rechtbank van de schrikbarende toestanden 
die er plaatsvinden. n
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Dit citaat gaat over het IJzeren 
Gordijn en meer specifiek over het 
teneer gaan van deze barricade tussen 
twee delen van Europa, het Westen en 
het Oosten. 
Als grootst kenmerkend verschil tussen de twee helften 
van Europa kon het politieke systeem worden gezien: 
aan de westkant florisseerde het kapitalisme, terwijl 
aan de oostkant de mensen in de greep van het commu-
nisme werden gehouden. Dit politieke verschil betekent 
echter geenszins dat de mensen zelf aan weerszijden 
van het Gordijn ook van elkaar verschilden. Vanaf het 
begin klonken er al vanuit verschillende landen kre-
ten van protest, denk aan de bloederig neergeslagen 
Praagse Lente en Hongaarse opstand. De val van de 
Muur en het tenietgaan van het communisme in Mid-
den- en Oost-Europa is dan ook een gevolg van de 
sentimenten die leefden onder de bewoners van deze 
gebieden. Opvallend is echter dat, althans tijdens de 
geschiedenislessen die ik heb gevolgd, de val van de 
Muur en het verdwijnen van het Ijzeren Gordijn uitslui-
tend vanuit het Berlijnse perspectief werd beschouwd. 

De tragedie van de Koude Oorlog speelde zich echter af 
in veel meer steden en streken, veel meer landen dragen 
deze geschiedenis als een zware last op hun schouders. 
Daarom heb ik gekozen om het licht te werpen op een 
van de vele verhalen met betrekking tot het einde van 
het communisme uit een Oost-Europees land zelf. Het 
verhaal gaat over de zogenaamde Paneuropese pick-
nick, die het begin van het einde van het communisme 
betekende.  
Tijdens een diner raakte Ferenc Mészáros, bewoner van 
de Oost-Hongaarse stad Debrecen, in gesprek met Karl 
von Habsburg, de kleinzoon van de laatste Oostenrijkse 
keizer. Het onderwerp van het gesprek was de Berlijnse 
Muur en de scheiding tussen Oost en West. Meszaros 
stelde voor om dit gesprek voort te zetten op de grens 
tussen Oostenrijk en Hongarije, inclusief kampvuur op 
de grens zelf en alle benodigdheden voor een picknick. 
In eerste instantie werd dit idee door beide partijen als 
een grapje beschouwd. De grens was namelijk al 41 jaar 
lang gesloten en streng bewaakt. De wachters hadden 
de orders gekregen om hen die wilden vluchtten neer te 
schieten.   
 
Picknick 
Meszaros besloot het plan echter uit te voeren. Na veel 
werk verkregen hij en zijn medestanders de toestem-
ming van de Hongaarse autoriteiten om op 19 augustus 
1989 de grens gedurende drie uur te openen, zodat er 
een gezamenlijke picknick kon worden gehouden op 
een klein gedeelte van de grens met de Oostenrijkse 
buren. Het ijzerdraad werd kapot geknipt en de pick-
nick was een feit.  
Voorafgaand aan deze gebeurtenis wemelde het al jar-
enlang langs de kust van het Balatonmeer van de Mer-
cedessen en Trabants. Zeer uitzonderlijk was het dat 
deze auto’s uit het Westen en het Oostblok op dezelfde 
wegen reden en op dezelfde parkeerterreinen stonden 
gedurende de Koude Oorlog. De Oost- en West-Duits-
ers maakten dan ook gebruik van de bijzondere positie 
van deze plek in Midden-Europa, wat vrij toegankelijk 
was voor beide zijden van de Muur.   
Ook in het jaar 1989 vierden vele Duitsers, 50.000 om 
precies te zijn, vakantie aan het Balatonmeer. Echter, 

Vergeten verhalen 
van Europa

DOOR LILI SZUHAI

“It was in Hun-
gary where the 
first stone was 
knocked out of 
the wall.”
- Helmut Kohl, bondskanselier van Duit-
sland in 1989
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toen hen ter ore kwam dat het IJzeren Gordijn tijdelijk 
zou vallen bij de grens met Oostenrijk, besloten veel 
Oost-Duitsers hun vakantie te verruilen voor een vlucht 
naar het vrije Westen. De Hongaarse grenswachters 
hadden nog steeds het commando om vluchtelingen 
te arresteren of neer te schieten in geval van verzet. 
Zij voerden deze commando’s echter niet uit en slo-
ten hun ogen voor de vluchtende Duitsers. Hiermee 
werd duidelijk dat het regime volgelingen mistte op 
elk niveau: onder de burgers die het initiatief van de 
picknick hadden genomen, onder de autoriteiten die de 
picknick toestonden en onder de soldaten die de Oost-
Duitsers lieten ontsnappen uit het Oostblok. 

Zodoende was inderdaad de eerste steen uit de muur 
geslagen. Met de val van de muur trok de mist weg 
en zag West-Europa na een halve eeuw de ‘overkant’ 
helder. Oost-Europa kon eindelijk beginnen met de 
verhalen, die zijn ontstaan gedurende een halve eeuw 
communisme, te vertellen. n
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DOOR WILLEMIJN DE GROOT

Even voorstellen...
Jet Tigchelaar

Docenten zijn ook maar mensen. 
We weten hoe ze nakijken, of ze veel 
aan het woord zijn en na een periode 
weten we ook wel hoe hun kleren er 
uitzien. Maar hoe goed kennen we ze 
eigenlijk? In deze rubriek gaan we er 
proberen achter te komen wie de per-
soon is achter de docent. 
We trappen af met Jet Tigchelaar. De meesten van 
jullie zullen haar kennen als docent Grondslagen van 
Recht en/of Perspectieven op Recht. Maar wisten jullie 
ook dat ze graag op vakantie gaat naar Indonesië en op 
zondagmiddag lekker leest, mijmert en creatief is?

Waar bent u geboren? 
In Eldoret, Kenia. Mijn vader was een zendeling, tot 
mijn 7e hebben we daar gewoond. Daarna verhuisden 
we naar Nederland.

Waar en wat heeft u gestudeerd? 
Ik heb Rechten gestudeerd in Utrecht. Mijn afstudeer-
richting was er een die tegenwoordig niet meer bestaat, 
Sociaal Recht. Het ging over recht om de zwakkeren in 
de samenleving te beschermen.

Heeft u huisdieren? 
Nee, niet om bij naam te noemen. Wel huismijt en dat 
soort wezentjes.

Hoe heeft u invulling gegeven aan uw studenten-
tijd? 
Ik begon op kamers met mijn broertje in Overvecht. 
Dat was in het huis van een oude man. De man gel-
oofde in reïncarnatie en was vegetariër, iets wat voor 
die tijd wel bijzonder was. Daarna heb ik, zoals veel 
studenten, in een studentenflat gewoond. Ook ben 
ik lid geweest van een anarcho-feministische woon-

groep. De ene helft was mannen en de andere helft vrou-
wen. Op dat moment zochten ze nog een vrouw en tijdens 
een avondje uit ben ik door een mij onbekende jongen 
gevraagd. Het idee was dat als mensen niet zelf een huis 
kunnen kopen maar wel gezamenlijk, er op die manier in-
vulling gegeven kan worden aan een alternatieve leefwijze. 
Het kwam voort uit een kraakbeweging maar er was een 
heel juridische constructie voor bedacht.

Meest memorabele moment uit uw studententijd? 
Een heel leuk moment was tijdens een hoorcollege 
Strafrecht. Daarin vroeg de docent aan de zaal: “waarom 
straffen we mensen?”. Er kwamen heel veel antwoorden uit 
de zaal maar hij was er nooit tevreden mee. Op die manier 
zette hij de studenten aan het denken.
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“Sirii zijn vaak 
heel ambitieus, 

maar gaan 
soms over hun 
grenzen heen.”

Hoe ziet uw gezinssituatie er op dit moment uit? 
Ik woon op dit moment samen met mijn vriend. Ik heb 
geen kinderen. Wel informele kinderen, een peetkind 
en een kind in Oeganda dat ik steun, met name in zijn 
opleiding.

Wat zijn uw hobby’s? 
Op zondagmiddag vind ik het heel fijn om te mijme-
ren. Ik pak er een stapel boeken bij, doe ideeën op en 
ga daarover nadenken. Wat ook heel leuk is om dingen 
zelf te maken. Papier en kettingen bijvoorbeeld of iets 
knutselen van vilt. Bijzondere bomen bezoeken vind ik 
ook heel interessant.

Wie zou u ooit nog heel graag ontmoeten? 
Ik zou graag Hilary Clinton ontmoeten. Ze is een  
goede politica en ik zou graag willen zien hoe ze in een 
informele setting overkomt. Er is heel veel kritiek op 
haar dat ze niet invoelend is, maar ik wil kijken of dat 
ook echt zo is.

Wat is uw favoriete vakantiebestemming? 
Indonesië, de natuur en de cultuur zijn daar prachtig. 
De combinatie van deze twee is fantastisch.

Wilt u dit werk voor altijd blijven doen? Zo nee, 
wat wilt u dan gaan doen? 
Nee, niet voor altijd maar wel tot mijn pensioen. Nu 
ben ik officieel vier dagen in de week docent en onder-
zoeker. Misschien wil ik er iets naast gaan doen. Iets 
zzp’er-achtig, iets filosofisch met niet-academici. Het 
organiseren van een deugdendiner of een boekbesprek-
ing bijvoorbeeld.

Wat vindt u van Sirius? 
Fantastische club! Ik hoop dat ik er niet uitgegooid ga 
worden als docent. Ik geniet van de studenten, hoe ze 
tot prachtige resultaten kunnen komen en mij ook aan 
het denken zetten. We kunnen inzichten opdoen en 
delen, dat is erg mooi.

Heeft u een wijze levensles die u aan de Sirii mee wilt 
geven? 
‘Wil niet meer dan je kan’. Sirii zijn vaak heel ambitieus, 
maar gaan soms over hun grenzen heen waardoor ze ge-
frustreerd raken.

Doet u ook onderzoek en waarnaar op dit moment? 
Ja, ik doe onderzoek naar hoe het recht identiteit beschermt.  
Ik bekijk wat filosofen, psychologen en sociologen daar-
onder verstaan en wat je daarvan terugvindt in het recht. 
Eigenlijk ben ik altijd met identiteitsvraagstukken bezig, bi-
jvoorbeeld als het gaat om godsdienstvrijheid of als iemand 
niet goed past in de juridische categorieën man of vrouw. 
Op dit moment bekijk ik welke aspecten van identiteit het 
naamrecht beschermt. Ik ben het onderzoek alleen gestart 
maar heb aansluiting gezocht bij een AIO, Soraya Bou-Sfia, 
die een proefschrift schrijft over het recht van een kind op 
identiteit. n
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Het is een steeds terugkerend feno-
meen in de media. Noorwegen is er 
in 2004 al aan begonnen en in Neder-
land gaan in verschillende politieke 
partijen al stemmen op om het ook 
hier in te voeren: een verplicht vrou-
wenquotum in de top van het bedrijf-
sleven. 
Het is immers van de zotten dat er anno 2016 nog 
steeds zo weinig vrouwen in het bestuur van het 
bedrijfsleven  gevestigd zijn, toch? Nee, dat is het 
absoluut niet. Een quotum instellen van een verplicht 
aantal vrouwen in de top van het bedrijfsleven is een 
goed voorbeeld van het dwangmatige gelijkheidsbeleid 
dat in Nederland heerst. De uiting van dit beleid in de 
vorm van een verplicht vrouwenquotum zal met alle 
middelen bestreden moeten worden omdat het juist het 
tegenovergestelde tot gevolg heeft.

Aletta Jacobs 
Aletta Jacobs wordt door veel mensen gezien als een 
held op het vlak van gelijke rechten tussen vrouwen 
en mannen. Zij heeft in de jaren twintig van de vorige 
eeuw een harde strijd gevoerd die tot gevolg heeft dat 
vrouwen en mannen op juridisch gebied op gelijke 
voet staan. Zowel vrouwen als mannen kunnen im-
mers stemmen, werken waar ze willen en dezelfde 
educatie volgen. Toch staat de Nederlandse politiek 
op het punt om aan deze gelijke rechten een eind te 
maken. De kans is namelijk groot dat zij het bedrijven  
verplicht gaan stellen een minimum percentage aan 
vrouwen in het bestuur op te nemen. Dat wil dus 
zeggen dat vrouwen  op grond van hun sekse zul-
len worden gekozen in het bestuur van bedrijven in 

plaats van op grond van hun bekwaamheden. ‘Je bewijst 
de emancipatie van vrouwen geen dienst door kwaliteit en 
ervaring ondergeschikt te maken aan uiterlijke kenmerken’, 
aldus CDA-kamerlid E. Van Hijum. Hier snijdt de politicus  
een uiterst belangrijk punt aan. Namelijk dat iedereen vol-
gens de grondwet gelijk is. Deze gelijkheid is een van de 
belangrijkste  fundamenten waar de Westerse cultuur op 
gebouwd is. Op het moment dat Nederland dit verplichte 
vrouwenquotum aanneemt, dan zijn we deze fundamenten 
eigenhandig aan het ondermijnen.  
 
Bovendien is het van belang om naar andere maatschap-
pelijke ontwikkelingen te kijken. Bijvoorbeeld dat de Ned-
erlandse vrouw de laatste deccenia een gigantische opmars 
aan het maken is op niveau van educatie. Zo blijkt uit een 
rapport, samengesteld door het VWS in samenwerking 
met het CPS (2014), dat vrouwen tegenwoordig gemiddeld  
hoger opgeleid zijn dan mannen. Het logische gevolg hier-
van is dat er vanzelf een verschuiving plaats zal vinden 

DOOR LARS BAKKER

Vrouwenquotum:
Gelijk is het zeker niet.

Men kijkt vaak 
naar vrouwen 

en mannen 
alsof ze pre-
cies dezelfde 
wezens zijn. 

OPINIE
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van het percentage vrouwen in de top van het bedrijfsleven  
in verhouding met mannen. Een bedrijf wil immers dat 
slechts de meest competente mensen functioneren in de 
top. Dit wordt tevens bevestigt door Hoogleraar toegepaste 
wiskunde J. de Swart. Hij stelt dat het percentage vrouwen 
in de top in 2065 op ongeveer vijftig procent zal liggen. Aan 
deze berekening valt wellicht gemakkelijk op te merken dat 
dit het bewijs levert dat het een langzaam proces is. Men 
neemt dan echter niet in consideratie dat volgens het rapport 
van het VWS en CPS (2014) vrouwen veel vaker een studie 
kiezen in de tertiare sector (denk aan de zorg) en man-
nen juist veel vaker de kant op gaan van bedrijfskunde en 
economie. Waarbij die laatste twee natuurlijk meer kansen 
bieden op het gebied van topfuncties dan studies die zich 
bevinden in de de tertiare sector.

Kwaliteiten 
Dit brengt ons naar het volgende punt. Men kijkt vaak naar 
vrouwen en mannen alsof ze precies dezelfde wezens zijn. 
Alsof mannen in het algemeen precies dezelfde kwalit-
eiten, voorkeuren en doelen hebben als vrouwen. Dit is een 
idee dat geprofileerd wordt vanuit het eerder genoemde 
dwangmatige gelijkheidsbeleid dat in Nederland heerst. 
Uiteraard moeten mannen en vrouwen dezelfde rechten 
en mogelijkheden  hebben. Dit spreekt in Nederland over 
het algemeen gelukkig voor zich en staat niet ter discussie. 
Waar echter wel over te twisten valt en wat ook diverse 
keren wetenschappelijk onderbouwt is, is het feit dat  
vrouwen en mannen fundamenteel verschillen in hun denk-
wijze. Dr. L. Brizedine (The Female Brain and The Male 
Brain, 2014) beschrijft dit zeer uitgebreid. Hij stelt dat veel 
van de verschillen in denkwijze tussen mannen en vrouwen 
voorgeprogammeerd zijn in onze hersenen. Mannen zijn 
vaker meer vastberaden, zelfverzekerder, efficiënter ingsteld 
en willen vaak meer risico nemen dan vrouwen. Vrouwen 
zijn vaak zorgzamer, tonen meer empathie, zijn onzekerder 
en hebben meer geduld. Niet voor niets zie je dat er meer 
vrouwen in de gezondheidszorg werken; een beroepsge-

bied waar deze kwaliteiten erg gewaardeerd worden. De 
mannelijke kwaliteiten worden over het algemeen meer 
gewaardeerd in het bedrijfsleven. Hier is geen sprake van 
discriminatie of kunstmatige ongelijkheid. Mannen en 
vrouwen werken gewoon vaker in een gebied waar zij van 
nature meer aanleg voor hebben.

Als laatste is het belangrijk om te kijken wat de 
voorstanders  van een verplicht vrouwenquotum vaak als 
voorbeeld noemen, Noorwegen. In Noorwegen is het ver-
plicht vrouwenquotum in de top als sinds 2004 ingesteld. 
Zodoende wordt het door de moraalridders onder ons vaak 
voorgesteld als het walhalla voor emancipatie. Mijn doel 
is niet om deze mensen in het harnas te jagen. Waar echter 
maar weinig naar gekeken wordt is hoe deze bedrijven 
het nu in economisch opzicht tegenover de jaren daarvoor 
doen. De vraag is dus of deze bedrijven er op economisch 
gebied op vooruitgegaan zijn. De statistieken geven een 
somber beeld (Eleveld, 2013). Er is namelijk een trend 

Noorwegen 
wordt door de 
moraalridders 

voorgesteld als 
walhalla voor 
emancipatie.
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waarbij bedrijven die geforceerd werden vrouwen aan 
te nemen negatieve resultaten boeken op gebied van 
winst en productie in vergelijk met de jaren van voor 
dit proces. Dit heeft te maken met het feit dat bedrijven 
in Noorwegen een percentage van dertig procent van 
hun bestuur uit mensen moest laten bestaan die niet 
a llemaal competent genoeg waren om de bedrijven 
goed te sturen. Dit wil niet zeggen dat vrouwen per 
definite slechter zijn in bestuurlijke functies, in teg-
endeel. Maar men dient gekozen te worden op grond 
van hun vaardigheden en niet overhaast op grond van 
hun sekse. Dit wordt ook gesteld door de ceo van 
Essent , de heer E. Van Laethem (z.j.) die maarliefst vijf 
vrouwen  in het bestuur heeft zitten. Hij zegt het vol-
gende: ‘De vrouwen zitten daar omdat ze de beste zijn. 

Dat ze vrouw zijn, is mooi meegenomen’.

Het is dus van uiterst belang dat we absoluut geen 
verplicht vrouwenquotum instellen in de top van het 
bedrijfsleven. Dit is iets dat tegen de fundamenten 
trapt waar onze democratie op gebouwd is en alles 
tegenwerkt met betrekking tot emancipatie wat we de 
afgelopen eeuw bereikt hebben. Bovendien is het on-
nodig, het is een natuurlijk proces dat vrouwen vanzelf 
meer gerepresenteerd worden in het bedrijfsleven. En 
als laatste kan men zich afvragen of het wel verant-
woord is om deze verschuiving te forceren, het gaat 
immers de beginselen van de verschillen tussen man 
en vrouw tegen. Een verplicht vrouwenquotum is het 
tegenovergestelde van gelijkheid. n



Horoscoop 
De sterren staan ook deze tijd weer in spraakmakende stand en vragen erom 
gelezen te worden. Maar wat zegt de Siriusster? 
 

21-01/18-02  Waterman 
Tarotkaart: de Raad met de taart 
Opleiding Bravo! 
Liefde Je bent gelukkig en dat zal naar alle 
waarschijnlijkheid zo blijven. 
Geld Jouw illiquiditeit loopt de spuigaten uit. 
Tref gauw maatregelen! 
 
19-02/20-03  Vissen 
Tarotkaart: de pelikaan met de hamer 
Opleiding Oei… dompers staan je te wachten. 
Liefde Jij neemt het ervan! Wie zei ooit dat 
singles een zielig bestaan hebben? 
Geld De Siriusster zwijgt. 
 
21-03/20-04  Ram 
Tarotkaart: de tollende toga 
Opleiding Je hebt je herpakt en mag trots    
op jezelf zijn. 
Liefde Jouw tijd moet nog komen. 
Geld Wauw! Jij lijkt bijna zonder studieschuld 
te eindigen! 
 
21-04/21-05 Stier 
Tarotkaart: de griffier met de snorkel 
Opleiding Jij kunt de werkdruk nog steeds 
goed aan en ook de toekomst is positief. 
Liefde Zolang je gelooft, komt het ooit goed! 
Geld Je bent te afhankelijk van je zakgeld. 
 
22-05/21-06 Tweelingen 
Tarotkaart: de haas in het Kelderluik 
Opleiding Studeren met volle overgave lijkt 
goed, maar denk alsjeblieft aan je nachtrust. 
Liefde Aan liefde geen gebrek! 
Geld Je hebt geluk met zulke gulle vrienden. 
 
22-06/23-07 Kreeft 
Tarotkaart: de poes met de Salduz 
Opleiding Je commissielidmaatschap siert je. 
Liefde Verwacht niet te veel deze tijd. 
Geld Jij bent goed aan het sparen voor de 
vakantie. Hou dit vol! 

24-07/23-08 Leeuw 
Tarotkaart: het Hof met de ui 
Opleiding De werkgroepen gaan jou goed af. 
Liefde Je gaat binnenkort een risico nemen en dat 
zal verrassend uitpakken. 
Geld De decembermaand was een aanslag op je 
bankrekening. Je moet flink gaan sparen. 
 
24-08/23-09 Maagd  
Tarotkaart: het appèl met de peer 
Opleiding Zorg ervoor dat je voorbereid bent op 
het ergste. 
Liefde Jouw relatie staat als een paal boven water. 
Geld Dat staatslot was een slimme aankoop! 
 
24-09/23-10 Weegschaal 
         Tarotkaart: de linker rechter 
Opleiding Je geeft nog niet 100% bij de 
werkgroepen, en dat is spijtig. 
Liefde Jouw wederhelft bevindt zich in je nabije 
omgeving. Kijk je wel goed? 
Geld Deze situatie is bedenkelijk. 
 
24-10/22-11 Schorpioen 
Tarotkaart: het verweer met de veer 
Opleiding Het ULC is op jouw lijf geschreven! 
Liefde Wees niet te gretig – een relatie bestaat uit 
geven en nemen. 
Geld Voorlopig zal je rood blijven staan. 
 
23-11/22-12 Boogschutter 
Tarotkaart: de gele beer in hoger beroep 
Opleiding De Siriusster zwijgt. 
Liefde Jij hebt noch maakt tijd voor romantiek. 
Geld In tegenstelling tot de standaardstudent 
bulk jij van het geld! 
 
23-12/20-01 Steenbok 
Tarotkaart: de bode met het polshorloge 
Opleiding Jij bent het werkgroepslievelingetje! 
Liefde Jouw bijzondere liefdesleven zal 
binnenkort een wending nemen. 
Geld Studieboeken moet jij tweedehands aan 
gaan schaffen. 
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Recept van de maand
Wintersoep

Ondanks de sporadische sneeuwval en plotselinge zonneschijn, is het toch 
echt het seizoen van de winterse maaltijden. En wat kan het warme gevoel 
van een goeie kom soep dan evenaren? Dit recept is simpel en voorziet in 
een lekkere, machtige maaltijd. Koop er wat stokbrood bij en jouw diner 
loopt in ieder geval niet in de soep. Slurp ze!

Bereidingswijze

Zet een soeppan met de olie op het fornuis en snij de ui en preien klein.

Bak de ui en prei met de knoflook (geperst of kleingesneden) een paar min-
uutjes in de soeppan. 

Snij ondertussen de aardappelen in blokjes.

Voeg de aardappelblokjes toe en bak kort mee in de soeppan.

Voeg het anderhalve bouillonblokje, de tijm en ongeveer 1,5 liter water toe, 
zodat de aardappelen net onderstaan.

Breng aan de kook en laat ongeveer een kwartier doorkoken, tot de aardap-
pelen gaar zijn.

Pureer alles met de staafmixer en voeg naar eigen smaak peper toe.

Tip: in principe kun je er iedere groente bijgooien (of bijvoorbeeld in plaats 
van de prei, mocht je geen fan zijn) om lekker te variëren!n

DOOR NATHALIE PRITSCH

Ingrediënten – 4 personen

 ± 1,2 kilo aardappelen

 3 preien

 1 ui

 4 teentjes knoflook

 1 eetlepel olijfolie

 1,5 bouillonblokje

 1 theelepel tijm

 Peper
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Ik ben Pien en ik ga jullie komend jaar voorzien van artikelen in de OpRecht. 
Ik ben 18 jaar en eerstejaars student. Sinds een tijdje woon ik op kamers en dat 
bevalt me heel goed. Naast Janskerkhof ben ik vaak te vinden op Orca, alwaar 
ik ben begonnen met wedstrijdroeien. M’n studentenleven ziet er daardoor nu 
iets anders uit dan ik van tevoren verwachtte, maar niet minder leuk! Verder 
vind ik het leuk om over van alles en nog wat te schrijven en in mijn vrije tijd 
besteed ik zo af en toe wat tijd aan filosofie en kunst, twee andere interesses 
van me.

Ik ben Willemijn de Groot en zit inmiddels in mijn tweede jaar. Ik heb het heel 
erg naar mijn zin bij Sirius! De sfeer is goed, de activiteiten zijn leuk en de 
medestudenten heel gezellig. Naast Sirius besteed ik mijn tijd aan mijn actieve 
studentenhuis in het prachtige Wittevrouwen waar ik de penningmeester van 
ben. Verder zit ik dit jaar in de medewerkers- en planningscommissie van Hap-
pietaria en werk ik op de zaterdagen bij een bakker in Utrecht. Ik houd ervan 
om in mijn vrije tijd met vriendinnen af te spreken, op vakantie te gaan naar 
bijzondere plekken, zoals IJsland of om piano te spelen. Ik hoop dat jullie zo 
een beetje beeld van me hebben! 

Ik ben Elise en zit in werkgroep drie van jaartje twee. Ik woon op kamers in 
Utrecht en naast mijn studie werk ik in Den Haag bij Marqt, een verantwoorde 
supermarkt. Mijn grootste hobby is toneel. Ik speel in theatervoorstellingen en 
ga er ook graag naar toe. De rol van Commissaris Cultuur in de Accie vervul ik 
dan ook met heel veel plezier! Deze passie voor cultuur zal ik ook door laten 
schemeren in OpRecht, om jullie hopelijk te kunnen enthousiasmeren! Mijn 
favoriete rechtsgebied is het strafrecht en het liefst word ik Officier van Justi-
tie. Maar eerst nog even genieten van Sirius en het ULC. 

Mijn naam is Nathalie en sinds september 2015 behoor ik tot de elite van 
Utrecht, onder de naam Sirii. Een paar maandjes later in datzelfde jaar meldde 
ik mij aan voor de OpRechtcommissie en tot op heden heb ik mijn schrijfkun-
sten ingezet voor dit prachtige studentenblad. Taal en literatuur hebben me al-
tijd aangesproken en ik ben dan ook met plezier lid van deze redactie. Hopelijk 
dragen we met z’n twaalven een steentje bij aan het bijzondere karakter van 
Sirius. Ik wens jullie in ieder geval veel leesplezier toe!

Even voorstellen...
de redactie

Ik ben Kris en ik ga ook voor de OpRecht schrijven. Ik ben nu tweedejaars bij 
Sirius en maakte kennis met de OpRecht toen het nog netjes op je deurmat viel. 
Het spreekt voor zich dat ik direct verliefd was op dit mooie bundeltje van de 
gedachten en analyses van Sirii. Ik hoop dan ook een goede bijdrage te kunnen 
leveren aan het enige echte tijdschrift van Sirius.
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Vormgeving
Laura van Vuuren (concept Patrick de Krom) 

Ik ben Lili Szuhai. Naast de uiteraard enorme drive om mij te verdiepen in aller-
lei juridische thema’s, ben ik ook ontzettend geinteresseerd in de rijke geschie-
denis en cultuur van Centraal- en Oost-Europese landen. Dankzij mijn familie 
en vrienden heb ik vele verhalen gehoord over gebeurtenissen in deze landen, 
die voor mij en vele leeftijdsgenoten voorheen nog onbekend waren. Ik wil dan 
ook graag met de Oprecht als medium deze verborgen en vergeten verhalen aan 
jullie vertellen. Ik hoop dat jullie de artikelen met plezier zullen lezen!

Mijn naam is Lars Bakker, ik ben 19 jaar en ik zit in mijn eerste jaar van het 
ULC. Ik heb ervoor gekozen om in de redactie van OpRecht te gaan omdat ik 
een passie heb voor schrijven. Ik heb over veel onderwerpen een mening en 
wil deze mening ook graag uiten. Het schrijven van artikelen biedt mij de mo-
gelijkheid om deze mening zorgvuldig uit te werken en precies op die manier 
te ventileren zoals ik dat wil. Dat deze mening dan voor de verandering ook 
nog een keer gelezen word door anderen vind ik echt fenomenaal. Verder denk 
ik dat het schrijven voor OpRecht mij veel kan leren. Er zitten bijzonder kun-
dige mensen in de commissie met veel ervaring. Ik kan niet wachten om met 
deze mensen samen te werken en een blad te produceren waar Sirius trots op 
kan zijn. 




