
Van de 107 stemmen die leden van de IJsclub Zoeterwoude deze week uit-
brachten, stemden 84 voor de aanleg van een skeelerbaan. De club hoopt

die nog dit jaar aan te leggen.

Getal van de dag

84
stemmen voor skeelerbaan

Heel vriendelijk zijn ze. En ook heel be-
hulpzaam. Niets op aan te merken.

Jarenlang werd er bij ons in huis heel veel naar
het buitenland gebeld. Alle reden dus om bij
mijn vrienden van de Ziggo een abonnement
af te sluiten met onbeperkt bellen naar het
buitenland. Jaren geleden was het even schrik-
ken toen het kabelbedrijf de mogelijkheid voor
particulieren schrapte. Gelukkig bood een
bedrijfsabonnement uitkomst.

Sinds mijn schoonvader een paar maanden
geleden overleed, wordt de vaste telefoon
nauwelijks meer gebruikt, en al helemaal niet
voor internationale gesprekken. Tijd dus om
het abonnement aan te passen.
Een vriendelijke dame van de Ziggo zegt begin
mei dat ze het direct gaat regelen. En als extra
service rekent ze even voor me uit of het nu
goedkoper wordt om toch maar weer een
abonnement voor particulieren te nemen.

Deze week komt de nieuwe rekening. Er staan
allerlei extra’s op die onderaan de nota weer in
mindering worden gebracht. Maar aan het
internationaal bellen is niks veranderd.
Een uiterst vriendelijke meneer van de Ziggo
duikt voor me in de cijfers om alles recht te
zetten. Het teveel betaalde geld voor bellen
naar het buitenland krijg ik terug, zegt hij.
,,Dan denk ik dat alles nu geregeld is.’’
Dat denk ik ook. Alweer.

60 seconden Ruud Sep ✱ r.sep@hollandmediacombinatie.nl

Alles geregeld

De Amerikaanse School in Wasse-
naar, The British School in Voor-
schoten, het Rijnlands Lyceum in
Oegstgeest en de Leiderdorpse ba-
sisschool Elckerlyc zagen allemaal
hun leerlingenbestand of het aantal
inschrijvingen de afgelopen jaren
groeien. Zo steeg de Amerikaanse
School in vier jaar tijd van 1100 naar
1220 leerlingen nu. Bij Elckerlyc
groeide de wachtlijst in twee jaar
tijd van 120 naar 200 leerlingen, en
bij het Rijnlands nam het aantal

leerlingen de afgelopen jaren toe
met vijftig. De British School groei-
de naar bijna 1100 leerlingen en
maakte eind vorig jaar bekend in
Leidschenveen een tweede vestiging
te zullen bouwen met nog eens 550
plekken. 
De grote belangstelling is ook in Lei-
den opgevallen. In het nieuwe colle-
ge-akkoord staat de wens om in Lei-
den een internationale basisschool
te openen. ,,Daarvoor is de gemeen-
te nu in gesprek met schoolbestu-
ren’’, zegt Marton de Pinth van
PROO Leiden (zestien openbare ba-
sisscholen). Hoe snel een nieuwe in-
ternationale basisschool kan wor-
den geopend, is onduidelijk. Maar
Leiden heeft haast: met zo’n school
vormt onderwijs geen belemmering
meer voor internationale onderne-
mingen om zich hier te vestigen.
De internationale scholen noemen
de aantrekkende economie en de in-
ternationale bedrijven die zich daar-

door in ons land vestigen als reden
voor de grote belangstelling. ,,De
crisis is sinds twee jaar voorbij, daar-
na zijn we weer gaan groeien’’, zegt
Paul Mos van Elckerlyc. Er passen
320 leerlingen in zijn basisschool.
,,Dat zouden er flink meer kunnen
zijn, ik ben in voortdurend overleg
met de gemeente om uit te breiden.’’
Ook de Brexit leidt ertoe dat de
vraag naar plekken op internationa-
le scholen stijgt. Zo verhuist in 2019
het European Medicines Agency
(EMA) van Londen naar Amster-
dam. ,,Dat betekent dat 600 kinde-

ren dit jaar en volgend jaar in de re-
gio Amsterdam, Leiden en Den
Haag een plekje moeten krijgen’’,
zegt Maarten Knoester van Stich-
ting Rijnlands Lyceum. Onder deze
stichting valt naast de school in
Oegstgeest ook The International
School of The Hague en de Europese
School in Den Haag. Knoester merkt
het effect van de komst van EMA nu
al. ,,Het levert bij onze scholen (ook
de vestigingen in Den Haag, red.)
vanaf augustus al zo’n zestig tot ze-
ventig leerlingen op.’’
De Amerikaanse School ziet ook dat
door de Brexit meer inschrijvingen
uit Engeland komen. ,,Nederland is
nog steeds een goed land voor inter-
nationale investeringen en het zit
nog in Europa’’, zegt woordvoerder
Lesley Murphy. De school onder-
zoekt momenteel hoe ze kan uit-
breiden. ,,We kunnen in dit gebouw
nog maximaal vijf procent groeien,
dat zijn zo’n zestig leerlingen. Daar-

na zouden we er iets bij moeten bou-
wen. We hebben nog niet besloten
hoe, maar we zijn aan het kijken
naar de mogelijkheden om iets te
kunnen groeien.’’
Het Rijnlands in Oegstgeest breidt
binnenkort al uit, na de zomer moet
de eerste paal de grond in gaan. Toch
betekent dat niet dat er extra leer-
lingen bij kunnen. ,,Het levert meer
ruimte op voor zittende leerlingen.
We hebben altijd het gevoel gehad
dat de afdeling te klein behuisd
was’’, zegt Knoester. 
Hij ziet de groei van internationale
scholen al een tijdje aan. ,,Daarom
wordt er onderzoek gedaan naar de
hele regio Leiden, Den Haag en
Delft. We zijn druk bezig om regio-
naal alles in beeld te brengen en te
bepalen: waar moeten we bijbou-
wen? We willen voorzichtig zijn en
niet bouwen voor de leegstand. Ik
wil een vijfjarenplan voor de hele re-
gio.’’

De American School of The Hague in Wassenaar, met op de voorgrond het beeld Young Girl Reading van Evert den Hartog. FOTO ARCHIEF AMERICAN SCHOOL

Internationaal onderwijs  groeit

Regio ✱ Internationale scholen in
de Leidse regio barsten uit hun voe-
gen. De scholen zien de laatste jaren
een stijging van het aantal leerlin-
gen. Dat komt met name door de
komst van steeds meer internatio-
nale bedrijven. 

De club van De Vliet had bij de op-
heffing een schuld van 80.000 euro.
De gemeente nam clubgebouw en

jeugdhonk over voor een ton. Dus
bleek er voor de club 20.000 over.
’Oude’ bestuursleden wilden meer.
Omdat ambtenaren dat hadden be-
loofd, omdat het onroerend goed
veel meer waard is en omdat het
jeugdhonk was bekostigd door
sponsors. Die geldschieters brach-
ten samen meer dan een ton op,
maar kunnen nu niet meer dan
20.000 euro onderling verdelen.
Daar wil Dirkse het bij laten.

Dirkse: ’Dossier GHC is gesloten’
Loman Leefmans

Leiden ✱ Het dossier GHC is geslo-
ten. Dat meldt sportwethouder Paul
Dirkse (D66) resoluut nadat hij door
enkele raadsleden werd gevraagd
om toch nog eens met de bestuursle-
den van de opgeheven Leidse voet-
balclub te gaan overleggen.

Het gaat om vijf onderzoeken
die binnen zes maanden van
start gaan. Ze richten zich on-
der andere op verbetering van
immunotherapie en behande-
ling op maat voor vrouwen
met een verhoogd risico op
kanker. Van de 2,97 miljoen eu-
ro die naar Leiden gaat, is 6,3
ton afkomstig uit de opbreng-
sten van Alpe d’HuZes en nog
eens bijna 7 ton van Pink Rib-
bon, voor een project van dr.
Maaike Vreeswijk op het ge-
bied van borst- en eierstokkan-
ker. 
Het geld komt uit een grotere
toekenningsronde van het
KWF, van 22 miljoen euro die
verdeeld is over elf verschillen-
de onderzoeksinstituten. KWF
ziet erop toe dat de onderzoe-
ken soepel verlopen. 

Drie miljoen
voor studie
naar kanker
Leiden ✱ Het LUMC in Leiden
krijgt bijna drie miljoen euro
van KWF Kankerbestrijding,
voor nieuw kankeronderzoek. 
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’Voortdurend
overleg om uit
te breiden’

Kinneging heeft een vaste column
in het maandblad Novum, dat
wordt uitgegeven door de juridische
faculteitsvereniging Grotius. Hij
wijdde zijn column in het april-
nummer aan de #metoo-discussie.
Hierin draait het om de Amerikaan-
se filmproducent Harvey Weinstein,
die inmiddels door meer dan 70
vrouwen wordt beschuldigd van
seksueel misbruik, variërend van in-
timidatie tot verkrachting. 

Instemming
Kinnegings column draait om het
begrip ’instemming’. Als daar spra-
ke van is, worden geen (seksuele)
grenzen overschreden, maar wat is
instemming precies? Volgens Kin-
neging moet instemming ’welover-
wogen’ zijn, maar aan zo’n oordeel
kwamen de overrompelde vrouwen
niet toe. Weinstein ’kan wel gedacht
hebben’, schrijft Kinneging: ’Ze
loopt niet weg, ze geeft me geen
klap, ze scheldt me niet uit, ze doet
wat ik wil. Ergo: instemming’.
In het juninummer van Novum
dient rechtenstudent Marleen Hoe-

nink Kinneging van repliek. Zijn
mening dat vrouwen zich moeten
laten chaperonneren door ’een be-
trouwbare mannelijke begeleider
om onverkwikkelijke dingen te
voorkomen’, is volgens haar in de ju-
ridische gemeenschap niet goed
ontvangen. Integendeel, schrijft
Hoenink, bij de halve Leidse rech-
tenfaculteit ’kwam de stoom uit de
oren!’
Volgens Hoenink komt het alleen
emotioneel onvolwassen mannen

goed uit om ’testosteron en mini-
rokjes’ de schuld te geven voor op-
spelende hormonen en seksueel
wangedrag. ,,Wij zijn altijd verant-
woordelijk voor onze eigen (re)ac-
ties’’, schrijft Hoenink. ,,Ongeacht
hoezeer een ander ons het bloed on-
der de nagels vandaan haalt, of dat
juist richting lager regionen doet
stromen.’’
In de kern, zegt Hoenink, gaat het
erom dat wij gemakkelijk slachtof-
fers de schuld geven van hun ellen-

de. ,,We rationaliseren ongeluk dat
onszelf en anderen is overkomen
om ons positieve wereldbeeld en ge-
voel van controle in tact te houden’’,
schrijft ze. ,,De waarheid, namelijk
dat wijzelf, onze vriendinnen, moe-
ders en dochters zomaar, zonder
aanleiding slachtoffer kunnen wor-
den van seksueel geweld, roept zul-
ke sterke gevoelens van onmacht en
radeloosheid in ons op dat we er al-
les aan doen om die maar niet onder
ogen te hoeven komen.’’

’Stoom uit de oren’ na opinie Kinneging

De van seksueel misbruik beschuldigde filmproducent Harvey Weinstein ontketende een wereldwijde discussie. FOTO AFP

Wilfred Simons

Leiden ✱ Vrouwen moeten voorko-
men dat zij alleen met een man in
één ruimte belanden. Die goedbe-
doelde raad geeft de Leidse hoogle-
raar rechtsfilosofie Andreas Kinne-
ging in Novum, het tijdschrift van
de Leidse rechtenfaculteit. Mannen
hebben nu eenmaal last van hormo-
nen, die ’soms opspelen, waardoor
hun wil de begeertes volgt in plaats
van het verstand’. Het is daarom ver-
standig, ’dunkt’ Kinneging, dat
vrouwen ’afstand houden van
vreemde mannen’.
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