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Dit magazine is speciaal voor het eerste lustrumjaar van Themis,
en zal daarom onder de aandacht gebracht worden bij zowel
leden als alumni! Wij maken vier edities, er zijn dus nog slechts drie
kansen om hierin te kunnen adverteren.
Enthousiast geworden? Neem dan voor meer informatie contact
op met Marc Boere, ons Externe bestuurslid.
Mail: jhvthemis@law.leidenuniv.nl
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JHV Themis is bedoeld om studenten van het Honours College Law dichterbij
elkaar te brengen en samen juridisch gerelateerde activiteiten te ondernemen.
De vereniging werkt daarom nauw samen met het Honours College Law.
Meer informatie: www.jhvthemis.nl/honours-college-law
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Waarde lezer,
Het eerste Themislustrum is aangebroken en het vijfde bestuur is inmiddels
al enkele maanden actief. JHV Themis heeft in tussentijd aardig wat mooie
momenten meegemaakt, maar de vereniging heeft ook uitdagingen
doorstaan. De grootste uitdaging tot nu toe is zonder twijfel de huidige
coronapandemie. In deze buitengewone tijd vinden colleges en tentamens
voornamelijk, dan wel geheel, online plaats. Ook het sociale leven ziet er
anders uit, veel activiteiten worden geannuleerd of in aangepaste vorm
georganiseerd. Het is daarmee lastig, maar niet onmogelijk, om betrokken
te zijn bij de universiteit, studentenvereniging of studievereniging. Het is
prachtig om te zien hoe iedereen zijn uiterste best doet om ervoor te zorgen
dat betrokkenheid toch mogelijk is. De universiteit tracht online werkgroepen
te organiseren die niet onder doen aan fysieke werkgroepen. Studie- en
studentenverenigingen organiseren corona-proof activiteiten, zowel fysiek
als online. Dat iedereen zo zijn best doet, is allesbehalve voor henzelf. Dit
doen wij, met zijn allen, om de mensen om ons heen te beschermen. Dit
kunnen naasten zijn, zoals ouders of grootouders. Maar ook het onbekende
oudere stel uit de straat, zijn de mensen die wij willen beschermen tegen het
virus.
Voor Themis in het bijzonder geldt dat wij onze aanpak deels dienen te
wijzigen, wat tot op heden aardig lukt. Zo is het vijfde bestuur actiever op
sociale media dan de besturen uit voorgaande jaren, dit kan ook niet anders.
Ik geloof dat wij van geluk mogen spreken dat de technologie om en nabij
de afgelopen twintig jaar zo een gigantische sprong heeft gemaakt. Met de
huidige technologie is zo wonderbaarlijk veel mogelijk. Zo kunnen studenten
online tentamens maken, waardoor de kans op studievertraging erg gering is.
Daarnaast kan iedereen via sociale media kanalen continu delen wat hij aan
het doen is, waar hij is, wat hem bezighoudt, et cetera. Allemaal manieren
waardoor studenten en leden van verenigingen zich betrokken kunnen
voelen. Want betrokkenheid, dat is zo onwijs belangrijk. Ook nu, juist nu.
Met hartelijke groet,
Tamara Boshuis
Voorzitter der JHV Themis
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Waarde lezer,
Het eerste lustrum van JHV Themis: een bijzonder moment. Ruim vijf jaar
geleden vormde ik samen met Thomas Franx, Nienke Peters, Max Pijlman en
Nikita Nowotny het eerste bestuur van de vereniging. In deze uitgave wil ik
dan ook graag stilstaan bij het ontstaan van Themis en ons bestuursjaar.
In het collegejaar 2015 – 2016 volgde ik een Honours College Law vak van prof.
Sjoerd Douma. Bij een afsluitende borrel gaf hij aan dat het mooi zou zijn meer
informele activiteiten te organiseren voor de ‘juridische honoursstudenten’
(hij was destijds verbonden aan het Honours College Law). Dit leidde in eerste
instantie tot een aantal gesprekken met medewerkers van Honours College
Law, die de andere bestuursleden aan boord brachten voor het organiseren
van activiteiten.
Wij gingen direct aan het werk (ook met het kiezen van een naam en het
ontwerpen van het logo) en na een aantal succesvolle activiteiten in het
voorjaar (kleiduivenschieten en een strand-barbecue in Scheveningen),
werd op 10 juni 2016 Themis officieel opgericht bij De Brauw in Amsterdam.
Als aandenken heb ik (natuurlijk) nog een originele versie van de akte van
oprichting liggen.
Tijdens het collegejaar 2016 – 2017 draaide Themis meteen volwaardig mee
tussen de vele andere studieverenigingen op het KOG en hadden wij allerlei
praktische zaken te regelen, maar natuurlijk ook een jaaragenda te vullen...
Dit vullen van de agenda hebben wij (al zeg ik het zelf) voortvarend
aangepakt. De agenda was dan ook goed gevuld met onder andere
een constitutieborrel (bij café de Grote Beer), een inspirerende lezing van
strafrechtadvocaat mr. Wim Anker, een dagtrip naar Antwerpen in december
(kerstmarkt!), kantoorbezoeken bij verschillende advocatenkantoren, een
strand-barbecue (ik begrijp dat dit inmiddels een echte traditie is geworden)
en als prachtige afsluiter van ons bestuursjaar een Themis-reis naar Londen.
Tijdens de reis zijn wij onder andere naar de Supreme Court gegaan en
hebben we een uitstap naar Cambridge gemaakt.
De groep studenten die binnen een jaar betrokken was geraakt bij Themis
vormde de basis voor de jaren die hierop volgden. Na de Themis-reis was het
tijd het stokje over te dragen aan het tweede bestuur van Themis.
Al met al was het een voorrecht Themis op te mogen zetten met mijn
bestuursgenoten. Zoals ik schreef is dit Lustrum dan ook een bijzonder
moment: het is erg mooi om te zien dat onze ‘startup’ zo’n goed vervolg
heeft gekregen en dat Themis nog steeds een levendige vereniging is. Ik heb
er veel vertrouwen in dat de vereniging nog vele jaren een verbindende
factor zal zijn en blijven voor veel studenten.
Met vriendelijke groet,
Adriaan Milders
Voorzitter der JHV Themis 2016 - 2017
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Even voorstellen...
Omschrijf kort wie je bent, je functie, wat je het leukste vindt
aan je functie & omschrijf wat je leuk vindt aan themis:
Afgelopen september ben ik begonnen aan mijn derde
jaar van de studie Rechtsgeleerdheid en vervul ik met veel
plezier mijn taak als voorzitter bij Themis. Daarnaast ben ik
regelmatig te vinden in de Sportcity om de hoek. Omdat
het leven niet alleen maar serieus hoeft te zijn, hou ik erg
van zogenoemde ‘wegkijkseries’ zoals Brooklyn 99, HIMYM
of Family Guy. Hiernaast vind ik het heerlijk om in de avond
met mijn huisgenoten op de bank te ploffen met een rood
wijntje en een kaasplankje.
Mijn taak als voorzitter is vooral een leidende rol, zo bepaal
ik de agenda en zit ik de vergaderingen voor. Om ervoor
te zorgen dat alles op rolletjes loopt houd ik het overzicht
en zit ik iedereen achter zijn broek aan. Ook help ik mijn
bestuursgenoten waar nodig en denk ik graag met
iedereen mee. Ten slotte ben ik de schakel tussen Themis
en Honours College Law en andere studieverenigingen.
Wat mij het meest energie geeft is dat ik overal iets van
meekrijg, bij iedereen een handje mag helpen en dat
daarom mijn taak ontzettend veelzijdig is.
Afgelopen jaar ben ik actief geworden bij Themis en heb
ik in de Reiscommissie gezeten als commissielid sociale
activiteiten. Ik heb toen met veel verschillende leden
kennisgemaakt, wat mij toen aansprak vind ik nog steeds
hartstikke leuk: namelijk dat iedereen anders is. Je kunt op
een borrel bij Themis op één avond een gesprek hebben
over welke frietjes het lekkerst zijn (zeg jij patat of friet?),
en vijf minuten later met iemand anders over de Europese
politiek of wat iemand vindt van de eis van het OM in de
zaak van Nicky Verstappen.
Nu een aantal mensen met wie ik afgelopen jaar kennis
heb mogen maken hun bachelor hebben afgerond, en
daarmee een einde is gekomen aan het lidmaatschap
van Themis, hoop ik dat er dit jaar weer veel (verschillende)
leden actief zullen worden!
Naam 			
Tamara Boshuis
Functie 			Voorzitter
Leeftijd 			22
Studie 			Rechtsgeleerdheid
Jaar 			
Derde jaar
Commissies 		
Reiscommissie 19-20
Andere vereniging
Reünist bij Njord
Guilty pleasure 		
Dansen in mijn kamer
Quote 			
“Waar is m’n limo?”
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Naam 			
Rebecca Sarkis
Functie 			Secretaris
Leeftijd 			21
Studie 			
Rechtsgeleerdheid (afgerond)
			en Fiscaal Recht
Jaar 			
Derde jaar
Andere vereniging
K.S.R.V Njord
Guilty pleasure 		
Slechte reality tv zoals temptation 		
			
Island of Love Island terwijl ik
			eigenlijk moet studeren.
Quote 			
‘aaah een leuk hondje’ iemand 		
			
anders: ‘dat is een drugshond gek’

Momenteel ben ik derdejaars bachelor student Fiscaal
Recht en heb ik mijn bachelor Rechtsgeleerdheid samen
met mijn Honours College Law reeds behaald. Ik sta echter
nog wel ingeschreven voor de bachelor Rechtsgeleerdheid
nu ik dit collegejaar een bestuursfunctie vervul voor de
Juridische Honours Vereniging Themis. Daarnaast ben ik lid
bij de studentenroeivereniging K.S.R.V Njord.
Ik vervul de functie van secretaris wat kort gezegd inhoudt
dat ik verantwoordelijk ben voor de ledenmail, notulen
en sociale media. Ook ga ik over de Fotoco. Het leuke
hieraan is dat je erg betrokken bent bij de vereniging en
door middel van de communicatie naar de leden toe toch
een soort van je eigen stempel kan drukken.
Themis heeft mij veel kansen geboden door middel van de
sociale contacten (o.a. after tentamen borrels en andere
leuk informele uitjes) en heeft mij tegelijkertijd geholpen met
een beeld vormen van de verschillende soorten kantoren
en werkgevers die er zijn.
kortom; Themis heeft mij veel geboden, ik vond het tijd om
wat terug te geven!

Naam 			
Hein van Lieshout
Functie 			Penningmeester
Leeftijd 			19
Studie 			Rechtsgeleerdheid
Jaar 			
Derde jaar

Commissies 		
Andere vereniging
Guilty pleasure 		
			

Ik ben dit jaar de penningmeester voor J.H.V. Themis.
Afgelopen jaar heb ik ook als penningmeester in de
Themis reiscommissie gezeten en vanuit daar ben ik
doorgegroeid naar het bestuur. Als penningmeester
ben ik verantwoordelijk voor de begroting en ben ik dus
de man van het geld. Het leukst aan mijn functie vind
ik de puzzel die de begroting soms kan zijn oplossen en
proberen met een soms gelimiteerd budget op creatieve
wijze toch iets heel leuks neer te zetten.

In mijn vrije tijd wielren en roei ik en daarnaast probeer ik
ook nog af en toe te lezen en te gamen.

Reiscommissie 19-20
A.L.S.V. Quintus en de K.S.R.V. Njord
Oude blik op de weg
afleveringen terugkijken

Het leuke aan Themis is voor mij dat het dé manier is om
in contact te blijven met mijn studiegenoten waarmee ik
een keer een HCL vak heb gevolgd. Daarnaast is al het
studiegerelateerde natuurlijk mooi meegenomen.
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Stuur jouw stuk op naar jhvthemis@law.leidenuniv.nl
en wie weet is jouw artikel te zien in de volgende editie!
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Hoi allemaal! Ik ben Francine, ik ben 20 jaar oud en houd
me dit jaar bezig met alle sociale activiteiten binnen Themis
als Bestuurslid Intern. Dit is uiteraard de leukste functie
binnen het bestuur omdat je de borrels kunt organiseren,
de kleine én de grote reis en daarnaast extra activiteiten
zoals bootje varen of een barbecue! Ook met corona valt
er veel te beleven dus daar maak ik me geen zorgen over.

Naam		
Functie		
		
Leeftijd		
Studie		
Jaar		
Commissie
		
Vereniging
		
		
		
		
Guilty Pleasure
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
Quotes		
		

Francine Fetter
Bestuurslid intern – dus alle sociale activiteiten 		
(leukste functie uiteraard)!
20
Gewoon rechtsgeleerdheid.
3e jaar.
Helaas geen maar ik hoor hele goede 		
verhalen over de Reiscommissie!!
Jaa bij Augustinus!! Ook daar ben ik nu 		
derdejaars dus dat gaat hard. Altijd leuk, zeker
nu in corona fijn om een vaste vriendengroep 		
te hebben. En nee ik was niet in het 			
Van der Werffpark laatst.
Dat zijn er wel wat, dus moeilijk kiezen welke
leuk is om op te schrijven. Naast de 			
gewoonlijke slechte series als Gossip Girl
en kilo’s chocola in de week, vind ik het
vooral heel chill om ’s avonds laat als ik alleen
op mijn kamer ben mijn koptelefoon op te 		
zetten en lekker hard discomuziek uit 		
de jaren 70/80 te luisteren en daar dan 		
helemaal los op te gaan: Fleetwood Mac, 		
Simple Minds, Earth, Wind and Fire, 			
Diana Ross, echt heeerlijk – lekker ‘dansen’
wat ik dan helaas niet zo goed kan.
Je slaapt super goed daarna.
“Als ik nou een extra Turkse pizza bestel,
kan ik die dan invriezen?”

Naast deze bestuursfunctie speel ik al jaren tennis en train
ik sinds twee jaar bij Qravel. Zoals in de vragenlijst al naar
voren kwam ben ik ook actief bij Augustinus. Dat staat nu
natuurlijk op een laag pitje maar gelukkig kan ik nog op
afstand afspreken met mijn cordialgenoten! Daarnaast
ben ik groot filmfanaat – een paar favorieten: Thelma &
Louise, The King’s Speech, One Flew over the Cuckoo’s
Nest, Memento en zo kan ik nog wel even doorgaan. Hier
spendeer ik dan ook helaas veel kostbare studietijd aan.
Helaas heb ik, door al het verplichte leeswerk voor rechten,
steeds minder zin om veel boeken te lezen, maar dat
probeer ik weer op te pakken!
Gelukkig is er ook Themis. Leuk hieraan vind ik voornamelijk
de mix tussen sociale activiteiten en formele activiteiten.
Dit jaar organiseren we weer van alles om verschillende
juridische werkgevers te leren kennen. Zelf heb ik vorig
jaar enorm genoten van de kantorenlunch (dit jaar
het kantorendiner); omdat je de kantoorgenoten van
bijvoorbeeld BarentsKrans en De Brauw Blackstone
Westbroek op een vrij informele manier leert kennen.
We zijn nu ook aan het zoeken naar gekke corona proof
activiteiten om elkaar beter te leren kennen (wat, dat
verklap ik nog niet). Dus ik hoop jullie hier allemaal te zien,
het wordt episch!

Momenteel zit ik in het derde jaar van de bachelor
rechtsgeleerdheid en vervul ik de bestuursfunctie extern.
Daarnaast ben ik werkzaam bij de Rechtswinkel in Alphen
aan den Rijn. Na afronding van de bachelor en het Honours
College Law traject, wil ik graag de masters financieel
recht en ondernemingsrecht doen. Als ik naast de studie
of mijn bestuurstaken tijd over heb, besteed ik mijn tijd het
liefst aan lezen, films en series kijken, schaken of tennis.
Als bestuurslid extern van JHV Themis organiseer ik
met veel plezier de activiteiten met de potentiële
juridische werkgevers, zoals de kantoorbezoeken en het
recruitmentdiner. Ik vind het erg leuk dat ik tijdens het
organiseren van deze activiteiten, een hoop kantoren leer
kennen en zodoende ook de leden kennis kan laten maken
met misschien wel hun toekomstige werkgever. Daarnaast
ben ik verantwoordelijk voor de sponsorwerving aan het
begin van het studiejaar en functioneer ik gedurende het
jaar als aanspreekpunt voor externe partijen.

Naam 			
Marc Boere
Functie 			
Bestuurslid extern en vicevoorzitter
Leeftijd 			21
De verscheidenheid aan activiteiten – gezellig en zakelijk,
Studie 			Rechtsgeleerdheid
Jaar 			
Derde jaar
formeel en informeel – vind ik erg leuk aan Themis. Naast de
Guilty pleasure 		
Top Gear afleveringen voor de 		
mogelijkheid om kennis te maken met advocatenkantoren,
			zoveelste keer opnieuw 			
kun je van Themis ook een hoop gezelligheid verwachten.
			
kijken of browsen op autoscout.nl.
Ik zal mij daarom inzetten om een ook dit academisch jaar
Quote 			
Zoals Churchill zou zeggen
ondanks corona, zo veel mogelijk leuke en informatieve
			“Keep buggering on”

activiteiten te organiseren!
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De afgelopen jaren heeft digitalisering gezorgd dat er
binnen veel sectoren een ware revolutie is ontstaan. Denk
aan de financiële wereld, waar op de aandelenmarkt
veruit de meeste transacties door computer programma’s
plaatsvinden, je tegenwoordig met gemak online krediet
kan aanvragen en iedereen tegenwoordig betaalt met zijn
of haar telefoon.
Er zijn al verschillende projecten geweest die hebben
geprobeerd om digitale technologie te gebruiken in het
recht. Zo was er stichting e-court, die een online arbitrage
systeem had opgezet. Dit kwam echter in opspraak na een
artikel van de Groene Amsterdammer1 en tegenwoordig
is het systeem niet meer functioneel. De poging om
de rechtspraak digitaal toegankelijk te maken, het
zogenaamde KEI (kwaliteit en innovatie) project, is na 200
miljoen aan investeringen ook mislukt.2
Succesvoller zijn bedrijven die zich bezig houden met een
database ontwikkelen van standaard contracten. Een
huur- of koopcontract hoeft immers echt niet elke keer
weer opnieuw te worden opgesteld door een advocaat,
dus is er een keer een standaard contract gemaakt en
voor elke nieuwe keer is het slechts een kwestie van fill in
the blanks.
Terwijl andere sectoren getransformeerd zijn door de
digitalisering lijkt de juridische sector achter te lopen.
Juristen hebben naar mijn idee de neiging om hun werk te
zien als mensenwerk, iets dat niet vervangen kan worden
door een robot. Naar mijn idee valt dat in de praktijk
reuze mee. Natuurlijk kunnen niet alle delen van het recht
vervangen worden door technologie, maar de sector
zou nog significant veranderd kunnen worden door bijv.
blockchain, smart contracts en automatisering.
Dit terwijl de regels van het recht juist goed omgezet
kunnen worden naar computerprogramma’s. Kunstmatige
intelligentie kan worden getraind om de grensgevallen
te beoordelen. Een programma dat beoordeelt of jij
toegang hebt tot de bestuursrechter zal bij de meeste
gevallen de vooraf ingevoerde beslisboom even goed
kunnen volgen en de consument goed kunnen informeren
waarom hij toegang heeft tot de bestuursrechter en een
bezwaarschrift voor je kunnen opstellen. Een jurist zal dan
nog nodig zijn voor de uitzonderingsgevallen, maar voor
de rest zou een bot dit zo kunnen overnemen. Dit is al
succesvol geïmplementeerd in de vorm van een bot die
bezwaarschriften voor boetes genereert door een bedrijf in
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de Verenigde Staten en Groot Brittannië.3 Hier zijn inmiddels
al verschillende versies van in Nederland, waarbij je gratis
een foto kan uploaden van je boete en zij bezwaar
voor je maken, maar hier lijken nog juristen bezig op de
achtergrond.4
Daarnaast zouden ook dingen als blockchain het werk van
een notaris bijna volledig kunnen vervangen. De betrokken
partijen bij een transactie hebben beide een kopie van
de transactie in hun systeem en controleren elkaar. Zo is
het mogelijk om zonder tussenkomst van een centrale
autoriteit, zoals de notaris, een transactie vast te leggen:
in plaats van de notaris controleert de keten zelf wie de
eigenaar is van bijvoorbeeld een huis, of deze hem echt
één keer verkoopt en of de transactie veilig is.
Tenslotte zijn smart contracts ook een hele interessante
combinatie van ICT en het recht. Een smart contract is
een contract dat digitaal wordt afgesloten en waarbij
het contract dan controleert of er wordt nagekomen en
bij een tekortkoming automatisch afgesproken sancties
toepast. Dit is technologie die nog in de kinderschoenen
staat, maar biedt perspectief over hoe het recht er over 10
jaar uit zou kunnen zien.
Als je geïnteresseerd bent in Legal tech en een eigen
idee hebt kan je je als team inschrijven voor de legaltech
challenge van de universiteit Leiden. In opdracht van het
Ministerie van Justitie en Veiligheid organiseert de Universiteit
Leiden weer een Legal Tech Challenge. Een uitdagende
wedstrijd voor studenten die zich richt op het bedenken
van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke
vraagstukken.
In de Challenge ga je aan de slag met een juridisch
vraagstuk met als doel daar een slimme oplossing voor te
bedenken. Hieronder zie je een aantal voorbeelden van
juridische vraagstukken die je misschien wel herkent. Bekijk
de onderwerpen eens en kies er een die je aanspreekt. Heb
je een ervaring of een andere situatie waarvan je denkt
dat dit verbeterd kan worden en heb je daar een originele
oplossing voor bedacht, dat kan natuurlijk ook.
www.universiteitleiden.nl/legaltechchallenge
1 https://www.groene.nl/artikel/vonnis-te-koop.
2 https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2241989-digitalisering-rechtspraak-uitgelopen-opdrama-minister-moet-ingrijpen.html.
3 https://donotpay.com/.
4 https://www.boetejuristen.nl/.
5 https://www.appjection.nl/.
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Interview Kevin Feleus

Naam 			
Kevin Feleus
Jaren actief		
2016/2017 - 2017/2018
Leeftijd 			25
Studie 			
Bachelor Rechtsgeleerdheid
Bachelor			Notarieel Recht
Bachelor 		
Fiscaal Recht
Master 			
Notarieel Recht
Master 			
Fiscaal Recht
Jaar bachelordiploma
2018
Andere verenigingen
SSR, LHC
Commissie		
Ouderdagcommissie en 		
			dispuutsbestuur bij SSR
Hobby’s			
Gamen, films kijken met vrienden
Guilty pleasure 		
New Kids films kijken

Welke activiteit vond je het leukst?
Mijn leukste activiteit was de Londen reis, dat was namelijk
gewoon een weekend alleen maar feest. Het was ook een
hele gezellige groep waar we mee zijn geweest.
Tijdens de reis was er een groot protest gaande bij het Britse
parlement, waar we eigenlijk naartoe zouden gaan. Dat
kon vanwege dat protest niet doorgaan, het was wel erg
bijzonder om daar te staan als Nederlandse toeristen en er
een best wel serieus protest gaande was.
Ook de eerste activiteit was erg leuk, we gingen met een
bus naar net onder Rotterdam om daar kleiduiven te gaan
schieten. Vervolgens gingen we weer terug naar Leiden
met de bus voor een diner.
Wat is je leukste herinnering?
De Londenreis in zijn geheel was erg leuk! We zijn daar toen
ook naar een zaak over mensenrechten van de hoogste
rechter geweest. Het was een heel oud gebouw, in een
best kleine zaal voor zo’n belangrijke rechter. De vloer
kraakte daar echt enorm, en de zaal mag je vrij in en uit
lopen. Elke keer als er iemand binnenkwam moest de
rechter ook kort pauzeren, want het kraakte zo erg dat er
gewoon niet doorheen te praten was. Dat was wel heel
geinig.

“Het was een heel oud gebouw, in een best
kleine zaal voor zo’n belangrijke rechter”
Heb je stage gelopen tijdens je studie?
Op dit moment loop ik een werkstudentschap bij EY, op de
afdeling indirecte belastingen. Ik help vooral bij het geven
van BTW-advies, in alle soorten vormen en maten. Ik stel de
aangiftes op, en schrijf interne stukken. Van alles en nog
wat, eigenlijk. Ik ben aan deze stage gekomen doordat ik
naar een evenement ben geweest dat ik via Linkedin heb
gevonden, waar een recruiter vroeg of ik bij EY stage wilde
komen lopen. Ik doe dit vier dagen in de week, ik doe het
naast mijn master, maar ik heb nu mijn scriptie ingeleverd
en hoef verder geen vakken meer te volgen. Hierna hoop
ik hier te blijven, of ga ik op zoek naar iets soortgelijks.
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“Ik ben bij deze stage gekomen doordat ik
naar een evenement ben geweest dat ik via
Linkedin gevonden heb”
Wat vind je het leukst aan je werkstudentschap?
Je leert echt een hoop verschillende dingen, het is heel
divers. Het heeft ook zeker een grote impact, de grote
bedragen maken het ook wel interessant. Er is ook echt
heel veel te leren, er werken daar mensen bijvoorbeeld al
20 jaar en die weten zó belachelijk veel. Als zij het over een
arrest hebben denk je: ‘ohja, daar heb ik ook wel eens iets
over gehoord volgens mij’. Zij weten dan gewoon de hele
inhoud van een rechtsoverweging, dat vind ik wel heel
gaaf.

“Je leert echt een hoop verschillende dingen,
het is heel divers”
Heb je het idee dat je iets aan Themis gehad hebt?
Ja eigenlijk wel. Het is een extra manier om eens een kantoor
binnen te komen, en kennis maken met het kantoor. Dat
vond ik zeker wel nuttig.
Waarom heb je gekozen voor EY, en niet een
advocatenkantoor met een fiscale praktijk?
Advocatenkantoren met een fiscale praktijk stellen zich
vaak generalistisch op, de belastingafdeling doet daar
echt alle belastingen. Ik weet van mijzelf dat ik niet alle
belastingen even interessant vind. Ik heb gekozen voor een
Big 4 kantoor omdat ik me graag wilde specialiseren, dat
kan daar nou eenmaal wat makkelijk.

“Ik weet van mijzelf dat ik niet alle belastingen
even interessant vind”
Heb je advies aan huidige actieve Themisleden?
Vooral van het studentenleven genieten en een stage
proberen erin te fietsen! Ik denk dat een stage lopen erg
belangrijk is voor je toekomstbeeld.

Interview Merel van Gils
Wat was je leukste activiteit?
Mijn leukste activiteit was de reis naar Londen. Ik zat toen
in de reiscommissie en heb zelf dus geholpen met het
organiseren. Wij hebben er veel tijd in gestoken en het was
echt een ontzettend succes. De reis zelf was erg leuk, maar
het was ook ontzettend leuk om te zien hoe anderen het
naar hun zin hadden. De groep paste ook goed bij elkaar.
Tijdens de Londenreis vond ik de musical Les Miserables
het leukst, dat was voor mij namelijk echt een verrassing. Ik
hou echt helemaal niet van musicals, en dacht dat ik even
lekker kon gaan dutten. Toen gingen de gordijnen open
en de muziek aan, en ik zat echt met open mond te kijken
omdat het zo, zo vet was.

“De reis was erg leuk, maar het was ook
ontzettend leuk om te zien hoe anderen
het naar hun zin hadden.”
En je leukste herinnering?
De laatste dag van de grote reis hadden we een
kantoorbezoek gepland, iedereen was daar echt keibrak.
De partner van dat kantoor hield een praatje dat ontzettend
monotoon was. Er waren ook niet genoeg stoelen, dus
sommigen moesten staan. In het midden van de zaal stond
een grote tafel met allemaal flesjes water en eten. Je zag
iedereen echt verlangend naar die tafel kijken. Dus dat
wel heel grappig. Aan de volgende Reiscommissie zou ik
meegeven dat activiteiten zoals kantoorbezoeken vooral
op de eerste dag gepland worden.
Heb je stage gelopen tijdens je studie?
Tijdens mijn master heb ik drie maanden stage gelopen
bij Prakken d’Oliveira, bij de sectie internationaal recht
en mensenrechten. Dat was vier dagen in de week. Soms
werden het er wel vijf, bijvoorbeeld wanneer ik hielp met
dagvaardingen. Het was echt ontzettend leerzaam, vooral
het procesrecht. Daarvan heb ik het meeste meegekregen.
Ook was de stage echt super motiverend, ik heb namelijk
meegewerkt aan veel heftige zaken. Veel van deze
zaken kende ik al van tevoren, omdat die al in het nieuws
waren geweest. Grote zaken waarbij slachtoffers heftige
dingen hebben meegemaakt. Tijdens het werk was ik al
gemotiveerd, maar zeker ook erna had ik zo iets van: ‘ja,
hier doe ik het voor’.

“Zeker ook erna had ik zo iets van:
‘ja, hier doe ik het voor”
Welke master doe je?
Ik doe de master International Public Law aan de Universiteit
Leiden en Strafrecht aan de UvA. Ik heb gekozen voor
twee masters omdat ik last had van keuzestress, ik vond

zo veel leuk. Dus toen dacht ik: ‘waarom voor één master
settelen, als ik er meer kan doen?’. Public International Law
was mijn eerste keuze, daarna ging ik Strafrecht ernaast
doen omdat dit naar mijn idee het beste zou aansluiten.
Eerst wilde ik graag het internationale strafrecht in, alleen
dat is een klein rechtsgebied en heeft meer met politiek te
maken dan het juridisch inhoudelijke. Bij Prakken d’Oliveira
ben ik erachter gekomen dat ik civiele zaken eigenlijk toch
leuker vind. Aan toekomstige studenten zou ik aanraden
om Public International Law te combineren met de master
Staats- en Bestuursrecht, die master wordt echt onderschat.
Met internationaal recht ben je al veel bezig met staats- en
bestuursrecht, ik denk dat het daarom waardevoller is dan
de combinatie internationaal publiekrecht en strafrecht.

“Waarom voor één master settelen,
als ik er meer kan doen?”
Heb je het idee dat je iets aan Themis gehad hebt?
Ja zeker! Ik vond het sowieso al waardevol om de
Reiscommissie gedaan te hebben. En ook het plezier
dat ik met de mensen heb gehad en de vrienden die ik
eraan heb overgehouden. Daarnaast denk ik dat het als
Themislid heel makkelijk is om met een kantoorbezoek mee
te gaan of naar het kantorendiner. Het is bijvoorbeeld een
kleiner groepje waar cv’s uit geselecteerd worden. Dus ik
denk op die manier dat het zeker heel waardevol is om lid
te zijn bij een studievereniging zoals Themis.
Heb je advies aan huidige actieve Themisleden?
Ga zoveel mogelijk mee met de activiteiten en leer mensen
kennen! Wat ik het leukst vind aan Themis is dat er leden met
allerlei verschillende achtergronden zijn. Bij de master heb
je bijvoorbeeld studieverenigingen voor alleen strafrecht
of alleen privaatrecht. Themis is heel overkoepelend met
studenten die bijvoorbeeld met fiscaal of notarieel bezig
zijn.
Maak ook zoveel mogelijk gebruik van de mogelijkheden die
Honours je biedt. Bij de master International Public Law wordt
er een International Humanitarian Clinic aangeboden, dat
is in samenwerking met grote internationale organisaties
en NGO’s. Tijdens de clinic doe je met een groepje pro
bono-werk voor een organisatie. Met Honours kon ik dit
bijvoorbeeld al doen tijdens mijn bachelor. Daarnaast
ben ik ook student-assistent geweest via Honours. Dit zijn
wel de ervaringen die ik tijdens mijn bachelor het meest
waardevol heb geacht, die heb ik allemaal gekregen via
Honours. Ik raad iedereen zoveel mogelijk aan om vooral
dit soort dingen te proberen.

“Maak zoveel mogelijk gebruik van
de mogelijkheden die Honours je biedt.”
Naam 			
Merel van Gils
Jaren actief		
2016/2017 - 2017/2018
Leeftijd 			23
Commissie		 Reiscommissie
Studie			
Bachelor Biologie (niet afgerond)
Bachelor 		
Rechtsgeleerdheid
			
Master Public International Law
			Master Strafrecht
Jaar bachelordiploma
2018
Hobby’s			
Muurklimmen, Engelse literatuur,
			knutselen (origami, borduren)
Guilty pleasure		
Muziek hard aanzetten en dansen
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Hoe vind je een stage?
Een stage lopen is, hoewel de studies Rechtsgeleerdheid
en Criminologie er niet onwijs veel ruimte voor hebben, erg
belangrijk. Het is niet alleen belangrijk voor je carrière en je
cv, ook voor jezelf is het van belang om een goed beeld
te hebben van verschillende functies en taken. In dit artikel
wordt stapsgewijs uitgelegd hoe je aan een stage komt.
Begin op tijd!
Ik zal maar meteen met de deur in huis vallen. Bedrijven gaan
al van tevoren op zoek naar de juiste stagiaires. Sommigen
zelfs een half jaar van tevoren! Begin dus op tijd met het
zoeken naar een kantoor. Het is goed om alvast na te gaan
bij wat voor kantoor je stage wilt gaan lopen. Dit kan een
klein, middelgroot of een groot kantoor zijn. Bedenk ook bij
welke sectie je wilt gaan stagelopen. Welk rechtsgebied
spreekt jou bijvoorbeeld het meeste aan? Oriënteer je
goed op de arbeidsmarkt! Een uitstekende plek hiervoor is:
careerzone.universiteitleiden.nl.
Careerzone van de Universiteit
Op de website van de universiteit kun je je op verschillende
manieren oriënteren. Zo zijn er linkjes naar verschillende
websites waar je een stage kunt vinden. Maar voordat je daar
naar gaat kijken, staat er ook veel informatie over hoe je je
skills ontwikkelt. Ook als je nog geen idee hebt wat je precies
wilt, kun je terecht bij de careerzone. Er zijn verschillende
testen die je kunt doen om daarachter te komen: de
competentietest,
beroepskeuzetest,
kerntyperingstest,
werkwaardentest en groepsrollentest.
Evenementen van kantoren
Kantoren
organiseren
regelmatig
evenementen. Laat je gezicht daar

verschillende
zien! Meld je

bijvoorbeeld aan voor een masterclass of business course.
Vaak organiseert een kantoor ook zelf een kennismakingsevenement, houd hiervoor de social media pagina’s in
de gaten. Last but not least: je kunt natuurlijk met Themis
mee naar een kantoorbezoek, of het kantorendiner. Zo kun
je in contact komen met de recruiter van het kantoor, en
kom je meer te weten over wat de stage precies inhoudt.
Daarnaast weet de recruiter dan ook meteen wie jij bent.
Win-win dus!
Stagebemiddelaars
Ook kun je via een stagebemiddelaar op zoek naar een
stage. Een voorbeeld hiervan is Integrand. Dat is voor
studenten geheel gratis! Je kunt je aanmelden via de
website, uploadt je cv en je kunt meteen beginnen met het
zoeken. Zij helpen jou daarbij, je geeft bij hen aan wat je
ongeveer aanspreekt. Vervolgens houden zij je op de hoogte
van verschillende stages. Als de stage je interesseert schrijf je
een motivatiebrief, waar zij je goed bij kunnen helpen.
Bij Integrand worden ook verschillende evenementen
georganiseerd, zoals Inhousedagen van verschillende
bedrijven.
Linkedin
Als je weet waar je naar op zoek bent, kan het alsnog lastig
zijn om de juiste stage te vinden. Je kunt er dan voor kiezen
om je netwerk te laten weten dat je op zoek bent naar een
stage. Er zijn vast wel mensen in jouw netwerk die ofwel tips
hebben, ofwel jou daadwerkelijk aan een stage kunnen
helpen.
Nu je weet hoe en waar je kunt zoeken, kun je meteen aan
de slag. Heel veel succes met het zoeken!
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Het College van de Rechten van de Mens is van oordeel
dat verschillende kappersprijzen voor mannen en vrouwen
discriminerend is. Winnie Hänschen diende hierover een klacht
in. Zij vindt het oneerlijk dat vrouwen meer betalen voor een
knipbeurt. Zij beriep zich op artikel 1 van de Grondwet: “allen
die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen
gelijk behandeld.” Volgens Hänschen zouden vrouwen ook
minder moeten kunnen betalen. Zij zelf zit ‘niet te wachten
op extra’s die de prijs opjagen’. Wat ging er vooraf aan de
klacht? Wat vinden kappers hier eigenlijk zelf van? En waar is
deze genderprijsdiscriminatie op gebaseerd?
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U

it een kleine steekproef van 78 kapperszaken in
vier grote steden blijkt dat de vrouw voor een
standaardknipbeurt gemiddeld €40,58 betaalt, de
man €35,59.1 Vrouwen betalen € 4,99 meer. Volgens
diverse kappers ligt het verschil bij de extra’s die de vrouw
krijgt, zoals een Japanse wasmassage, langer geföhnd
worden, haarmaskers en conditioners. De man zou dit
allemaal niet willen; hij wil het liefst zo snel mogelijk klaar
zijn.2 Kappers rekenen daarom gemiddeld driekwartier
voor een vrouw en slechts een halfuur voor de man.3
Bij sommige kapsalons, zoals Lyfestyle Salon4 in Almere
en Toni & Guy5, maken ze die driekwartier voor vrouwen
sowieso vol, ook als het kapsel zelf niet zo veel tijd nodig
heeft. De vrouw kan dus niet kiezen voor een goedkopere
‘mannenbehandeling’.
Wat ging er vooraf aan de uitspraak?
In 2019 besteedde datajournaliste Mirjam Leunissen, die
zelf een kort kapsel heeft, in de Volkskrant aandacht aan
de prijsverschillen. Ook zij vindt het discriminatie.6 In haar
artikel beschrijft zij dat mannen met lang haar goedkoper
uit zijn bij de kapper dan vrouwen met kort haar. Dit vindt zij
oneerlijk. Daarom startte zij een actie op Twitter: “#Faircut”.
Leunissen belde verschillende kappers op en vroeg of zij
een goedkopere behandeling mocht, gezien haar korte
haar. Bovendien had zij geen andere wensen dan een
simpele knipbeurt. Keer op keer kreeg zij te horen dat het
niet mogelijk is. Behalve bij een kapper in Twente en bij een
kapper in Zeist, waar zij als ‘hoge uitzondering’ als man
werd genoteerd.
Uitspraak College voor de Rechten van de Mens
Het College voor de Rechten van de Mens toetst klachten
aan gelijkebehandelingswetgeving, zoals Algemene
wet gelijke behandeling en Wet gelijke behandeling van
mannen en vrouwen, die zijn opgesteld naar aanleiding
van artikel 1 van de Grondwet. Een van de wetten is het
verbod op onderscheid op basis van geslacht.7 Winnie
Hänschen diende een klacht in tegen kapperszaken Toni
& Guy en Cosmo Hairstyling. Zij wilde daarmee een groter
doel bereiken; het tegengaan van prijsverschillen in alle
kapperszaken. De kapperszaken hebben zich verweerd
met het argument dat vrouwen naast het knippen vaak
een luxe ervaring met extra behandelingen (zoals föhnen
en maskers) willen en dat mannen enkel en alleen
geknipt willen worden. Hierdoor zijn de kappers langer en
uitgebreider bezig met het knippen van vrouwen. Daarbij
is een belangrijke opmerking dat mannen ook extra
behandelingen kunnen krijgen “als ze extra betalen.”8
Hänschen wierp op haar beurt dit verweer tegen met het
argument dat er op deze manier vanuit wordt gegaan
dat vrouwen extra behandelingen willen en niet minder
kunnen betalen als ze melden géén extra behandelingen
te willen. Het College heeft uiteindelijk geoordeeld dat “de
vrijheid om te kiezen voor een bepaalde behandeling, de
één duurder dan de ander, bij deze kapperszaken voor
mannen groter is dan voor vrouwen.”9 De reden hiervoor is
dat vrouwen niet mogen kiezen voor een knipbeurt zónder
extra behandelingen, terwijl mannen wel kunnen kiezen
tussen wel of geen extra behandelingen. Het geslacht
van de klant is zodoende bepalend bij het aanbod van
kappersbehandelingen en de prijszetting. Daarmee is er
sprake van een direct onderscheid op basis van geslacht.
Oordelen van het College zijn evenwel niet bindend.
Er kan partijen dus niks worden verplicht. Wel kan het

College aanbevelingen doen. In dit geval wordt Toni &
Guy en Cosmo Hairstyling aanbevolen om de specificaties
van de aangeboden behandelingen te omschrijven op
hun prijzenlijst. Zo wordt duidelijk waar klanten extra voor
betalen en neemt het de suggestie weg dat er extra wordt
betaald door het geslacht van de klant. Aangezien de
uitspraak niet bindend is, heeft het ook geen betrekking op
elke kapperszaak in Nederland. Kappers kunnen gewoon
doorgaan met hun prijzen te baseren op het geslacht
van de klant. Toch is de uitspraak een tik op de vingers
van kapperszaken die zich schuldig maken aan dit soort
discriminatie. Het is desondanks nog maar de vraag of
kappers hun prijsbeleid zullen aanpassen naar aanleiding
hiervan.
Vrouwen betalen meer: het kappersperspectief
Kernpunt van de gehele kwestie is of er sprake is van een
homogene dienst. Kan een vrouw precies hetzelfde kapsel
ontvangen als een man? Indien het antwoord daarop
positief is, kan er sprake zijn van prijsdiscriminatie.
Hoe bepaalt een kapper zijn prijs?
De meeste kapperszaken hanteren een tariefstructuur
per behandeling. Zij bepalen de prijs aan de hand van
twee kostencomponenten: variabele en vaste kosten.
De variabele kosten zijn voornamelijk kosten die direct
naar een specifieke behandeling te herleiden zijn. Denk
aan het uurloon van de kapper en de producten (e.g.,
haarproducten, scheermesjes) die voor de behandeling
worden gebruikt. Hierop komen dan nog de vaste
kosten (e.g., huur, administratie) en een winstmarge.
De kappers hanteren doorgaans een vaste prijslijst,
waarbij behandelingen (e.g. scheren, stijlen.) los, dan
wel gebundeld (e.g., wassen-knippen-drogen) worden
aangeboden. De prijslijst wordt bepaald op basis van de
integrale kostprijs (plus winstmarge) in combinatie met een
benchmark met de concurrenten.
Het kostenverschil
Kappers rechtvaardigen de aparte prijslijsten voor vrouwen
en mannen vaak op basis van het verschil in benodigde
tijd en producten. Eigen onderzoek bevestigt dat bij
vrouwen (Gemid = 39.61 minuten, SD = 27.22) de knipbeurt
inderdaad significant langer duurt dan bij mannen (Gemid
= 27.28 minuten, SD = 14.16).10 Brits onderzoek laat echter
zien dat er voor het maken van een identiek kapsel voor
mannen en vrouwen geen extra tijd nodig is.11 Er zijn dan
ook kappers die een gelijke behandelingsduur aanbieden
voor mannen en vrouwen.
Meesterkapper Hans Beers weet desgevraagd te vertellen
dat het theoretisch gezien inderdaad mogelijk is om als
vrouw een mannenkapsel te hebben maar dat dit in de
praktijk nauwelijks voorkomt. Het doet hem pijn aan de
ogen. Korte mannenkapsels hebben sterke strakke lijnen en
een bepaalde manier van knippen. Zo zou hij bijvoorbeeld
het haar van een vrouw niet snel met de tondeuse
behandelen. Beers, die vele prijzen en internationale faam
verwierf, wijst erop dat de kappersbehandeling niet alleen
beschouwd moet worden als een dienst, maar ook als het
resultaat van een creatieve uiting, een vorm van kunst.
Kostenverschillen zijn dan minder relevant. Dit neemt niet
weg dat er nog steeds sprake kan zijn van homogene
dienstverlening.
Ook kan gendergebaseerde prijsdiscriminatie in de kunst
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Kappers geknipt en geschoren. Terecht?
wel degelijk discriminerend zijn.
Waarom rekenen kappers vrouwen hogere prijzen?
Het prijsonderscheid tussen mannen en vrouwen is van
oudsher wel te verklaren. In de jaren 40, waar vrouwen nog
victory rolls in hun haar hadden en uren in de salon konden
doorbrengen, vond niemand het raar dat vrouwen meer
betaalden. De laatste decennia vervaagt het verschil
tussen vrouwen- en mannenkapsels echter steeds meer.
Mannen experimenteren vaker met hun haar, willen een
kleurtje of permanent uitproberen, terwijl vrouwen steeds
vaker opteren voor een care-free kapsel. Uit gewoonte
en omdat kappers nog geen alternatieve prijsstrategie
hebben gevonden, wordt het aloude onderscheid
behouden. Een andere reden is dat vrouwen zich vaak
niet alleen laten knippen maar ook hun haar laten verven
of behandelen. Dit vergt van de kapper een extra strakke
planning om geen klanten mis te lopen. Waar mannen
vaak zonder afspraak naar de kapper kunnen omdat zij
hooguit 15 minuten moeten wachten, kan dit voor vrouwen
niet. Hierdoor hebben kappers die vrouwen knippen vaak
een boekingssysteem nodig om alles goed te kunnen
plannen. Zo’n boekingssysteem brengt kosten met zich
mee. Vrouwen met korte kapsels subsidiëren daarmee in
feite vrouwen met langere behandelingen.
Kappers weerlegd
Een belangrijk argument voor het prijsverschil is volgens
veel kappers: “vrouwen hebben meer behoefte aan
persoonlijke aandacht en een goed gesprek tijdens het
knippen” en “vrouwen willen een uitgebreidere knipbeurt

met extra verzorgende producten en persoonlijk advies”.12
Het probleem is echter dat kappers ervan uitgaan dat
(alle) vrouwen dit (altijd) willen. Is het nog wel van deze
tijd om ervan uit te gaan dat vrouwen meer behoefte
hebben aan een uitgebreidere knipbeurt dan mannen?
Vinden mannen een goed verzorgd kapsel ook niet van
belang? Zo gaan zij steeds meer voor een ‘voetbalkapsel’,
wat een stuk meer tijd kost om te knippen en te verzorgen.13
Vrouwen aan de andere kant zitten niet meer wekelijks bij
de kapper om hun ‘beehives’ bij te werken of een nieuw
permanentje te laten zetten.14
Uit ons onderzoek (zie hierboven) blijkt dat vrouwen
gemiddeld iets meer waarde hechten aan de
klantvriendelijkheid, technische kwaliteit en kunde, en
de sfeer van de kapper. Het probleem is echter dat
vrouwen niet de keuze krijgen.15 Zij krijgen automatisch het
‘vrouwenpakket’ en de daaraan verbonden hogere prijs.
Maar er zijn vrouwen die helemaal geen behoefte hebben
aan een lang gesprek of was- en föhnbeurt.16 Is het ethisch
om deze vrouwen de keuze tussen een uitgebreide- en een
eenvoudige knipbeurt te ontnemen? Zou een vrouw net
zoals een man niet zelf de mogelijkheid moeten hebben
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om te kunnen kiezen voor de extra’s in plaats van dat ze
worden opgelegd?
Kappers halen bovendien vaak aan dat de prijs voor een
vrouwenknipbeurt hoger is, omdat een vrouwenkapsel
moeilijker is te knippen dan een mannenkapsel. Is dit niet
vooral een argument uit het verleden dat kan worden
geplaatst onder de rubriek ‘zo is het altijd al geweest’argumenten? Zijn er vandaag de dag niet mannen met
lang haar en vrouwen die een eenvoudig kort kapsel
willen? Bestaat er geen overlap in de kapsels die mannen
en vrouwen willen? Er zijn in 2020 toch ook vrouwen met
gemillimeterd haar en mannen met golvende laagjes?
Daarbij komt dat in korte coupes, bijvoorbeeld een
creatieve opscheer, meer tijd kan gaan zitten dan in een
eenvoudig langharig kapsel. De moeilijkheidsgraad van
een knipbeurt en de daaraan verbonden prijs zou daarom
niet moeten worden bepaald aan de hand van het
geslacht van de klant maar aan de hand van het kapsel.
Mannenkapsels voor vrouwen: de oplossing?
Een voor de hand liggende implicatie van eerdergenoemde
uitspraak van het College zou zijn dat kapsalons de
goedkopere “mannen”-behandeling gaan openstellen
voor alle geslachten. De moeilijkheid hierin is dat dit een
verkeerd verwachtingspatroon kan scheppen. Hoewel het
theoretisch mogelijk is vrouwen als mannen te knippen,
komt dit heel weinig voor. Vrouwen worden meestal anders
geknipt dan mannen. Het is dus mogelijk dat vrouwen
verwachten een andere behandeling te krijgen als zij voor
de goedkopere, aseksuele, behandeling kiezen.
Om geen verkeerde verwachtingen te wekken, kan een
andere oplossing worden gevonden in het maken van
een onderscheid binnen de standaard (of goedkopere)
behandeling tussen mannen en vrouwen, maar hiervoor
wel dezelfde prijs te vragen. Dit gebeurt nu in de meeste
gevallen niet. De keerzijde is dat vrouwen daadwerkelijk een
andere behandeling dan mannen zouden kunnen krijgen,
terwijl hier dezelfde prijs tegenover staat. Het College is niet
volledig in zijn uitspraak wanneer hij stelt dat discriminatie
inhoudt dat gelijke gevallen ongelijk worden behandeld.
Van discriminatie is ook sprake als ongelijke gevallen gelijk
worden behandeld. Ongelijke gevallen moeten ongelijk
worden behandeld in de mate waarin ze verschillen. Anders
wordt er immers onderscheid gemaakt op grond van
geslacht. Het onderscheid bestaat in het maken van geen
onderscheid: in een situatie waarin geslacht geen rol zou
spelen, zou de prijs verschillen als de behandeling verschilt.
Als de prijs hetzelfde is, terwijl de behandeling verschilt, is
de enige rechtvaardiging hiervoor het geslacht, terwijl
deze rechtvaardiging volgens de AWGB een verboden
rechtvaardiging is. De benadering van de Hoge Raad sluit
hierbij aan, zoals blijkt uit uitspraken waarin ze oordeelt over
ongeoorloofde ongelijke behandeling.17 Discriminatie zou
daarmee vervangen worden door discriminatie.
Europa
Op het niveau van de Europese Unie is de Richtlijn 2004/113/
EG opgesteld over het beginsel van gelijke behandeling
van mannen en vrouwen bij de toegang tot en aanbod
van diensten en goederen. In deze richtlijn wordt directe
en indirecte discriminatie op basis van geslacht verboden,
aldus artikel 4 lid 1 van deze Richtlijn. In deze regelgeving
is hierop echter wel een uitzondering geformuleerd, in
lid 5 van datzelfde artikel. Als het verschil in behandeling

een legitiem doel dient en het verschil in behandeling
noodzakelijk en passend is om het doel te bereiken, is het
verschil in behandeling wel toegestaan. Bij een legitiem
doel kan men bijvoorbeeld denken aan de bescherming
van slachtoffers van sekse gerelateerd geweld.18 Echter,
voordat men van discriminatie kan spreken, moet het wel
gaan om een vergelijkbare situatie. In de gezondheidszorg,
wanneer de verschillende behandeling valt terug te
voeren op de fysieke verschillen tussen en man en vrouw,
is er geen sprake van een vergelijkbare situatie en dus ook
geen prijsdiscriminatie.19
Het is dus de vraag of onder Europese wetgeving het
hanteren van verschillende prijzen voor mannen en
vrouwen is toegestaan. Vallen de argumenten van kappers
aan te merken als een legitiem doel zoals bedoeld in artikel
4 lid 5 van de richtlijn?
Alternatieven
De vraag werpt zich op of er ook andere manieren zijn
waarop kappers hun prijzen kunnen vaststellen. In ons
onderzoek vroegen wij daarom op welke factoren kappers
de prijzen zouden moeten baseren. Als het aan de klanten
ligt, kunnen kappers de prijzen beter bepalen op basis van
de kwaliteit en kunde van de kapper, de moeilijkheidsgraad
van het kapsel, de duur van de knipbeurt, de gebruikte
haarproducten, het uiteindelijke eindresultaat en het
persoonlijk advies van de kapper, Gemid. = 3.49, SD =
.66.20 Op basis van deze bevindingen verkennen we twee
alternatieve oplossingsrichtingen.
Allereerst kunnen kappers hun prijzen baseren op de duur
van de behandeling. Met deze manier van prijzen ligt het
verschil in prijs dus niet in het geslacht van de klant maar in
de duur van de behandeling. Het genderprobleem wordt
met deze manier van prijszetting voor beiden partijen
opgelost. Kappers krijgen de mogelijkheid meer te rekenen
voor vrouwen áls de behandelingen daadwerkelijk meer
tijd kosten. Een nadeel van deze prijszettingsmethode is, in
de visie van meesterkapper Hans Beers, dat klanten “op
de klok gaan kijken”. Er kan een onprettige sfeer ontstaan,
waarbij er geen tijd meer is voor een praatje. Ook zal de
integrale kostprijs alle kosten moeten meenemen, ook die
van de gebruikte producten en toegepaste technieken
die niet in elke behandelingen nodig zijn, tenzij er met
verschillende uurtarieven wordt gewerkt voor verschillende
(type) behandelingen.
Ook kunnen kappers hun prijzen baseren op de behandeling
zelf. Hier zouden de aspecten zoals de kunde van de
kapper, moeilijkheidsgraad, duur, gebruikte producten,
het eindresultaat en het persoonlijk advies allemaal een rol
kunnen spelen. Het voordeel is dat er dan echt betaald
wordt voor de “inhoud” van de behandeling. Áls er, zoals
veel kappers stellen, verschillen zijn tussen behandelingen
voor vrouwen en behandelingen voor mannen, komt dat
aan het licht in deze manier van prijszetting en zal het voor
klanten duidelijker worden waarom zij een andere prijs
betalen. Dit lost aldus het genderprobleem op. Een nadeel
van deze manier van prijszetting is dat klanten vooraf,
tijdens of achteraf wel in staat moeten zijn de onderhavige
aspecten (e.g., moeilijkheidsgraad) te beoordelen. Naast
dat dit de nodige communicatievaardigheden van de
kapper vergt, kan het ook voor de klant te ingewikkeld
worden, aldus legal pricing expert mr. Sebastiaan Visser.
Klanten willen het liefst vooraf duidelijk hebben hoeveel zij

moeten betalen voor een behandeling.
Advies aan kappers
Het valt op dat zowel mannen als vrouwen van mening
zijn dat het geslacht van de klant geen factor zou moeten
zijn (Gem. = 2.33, SD = 1.08). Wel spenderen vrouwen
gemiddeld €10,61 meer aan een knipbeurt dan mannen.21
Dat vrouwen meer uitgeven bij de kapper hangt niet af
van de hoogte van de prijs die zij het meest acceptabel
vinden voor een knipbeurt.22 Daarnaast valt op dat hoe
hoger de prijs is die mannen het meest acceptabel vinden
voor een knipbeurt, hoe meer zij bij de kapper uitgeven (r =
.472, p < .001), maar dat wat zij daar uitgeven min of meer
gelijk is aan wat zij het meest acceptabel vinden (t(130) =
1,249, p = .214), terwijl vrouwen, die ook meer bij de kapper
uitgeven als zij een hogere prijs acceptabel vinden (r = .472,
p < .001), gemiddeld toch nog steeds €7,90 meer uitgeven
dan wat zij voor een knipbeurt meest acceptabel vinden
(t(152) = 4,831, p < .001). De vraag is waaraan dit verschil
wordt besteed.
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In plaats van vrouwen anders te behandelen, zouden
kappers kunnen overwegen de prijszetting aan te passen
en te innoveren. Statische prijslijsten worden tenslotte steeds
vaker vervangen door dynamische prijzen. Dat gebeurt niet
alleen bij hotelkamers en vliegtickets, maar ook bij kleding,
chemicaliën, foodservices, zelfs voor toiletpapier. 23
De kapper stelt een lijst op met verschillende kapsels.
Gedacht kan worden aan een beperkte lijst met een
aantal basistype kapsels (waarbij het basiskapsel wordt
afgestemd op de specifieke wensen van de klant),
eventueel aangevuld met een vrije categorie. Ieder kapsel
kent een eigen prijs die wordt vastgesteld op basis van de
gemiddelde duur van de behandeling, de benodigde
kwaliteit en kunde van de kapper en de moeilijkheidsgraad
van het kapsel.
Daarnaast kent deze menukaart ‘bijgerechten’. Denk aan
een hoofdhuidmassage, gebruik van specifieke producten,
stylen, aanvullend persoonlijk advies, enzovoort. De klant
kiest er dan zelf voor deze items aan de behandeling toe
te voegen en bepaalt daarmee zelf de prijs. De truc zit ‘m
vervolgens in het toevoegen van enkele ‘vaste prijsbundels’.
Deze bundels geven een klein prijsvoordeel ten opzichte van
de prijzen van de los-opgetelde behandelitems bij elkaar
opgeteld. Het voordeel hiervan is dat de omzet toeneemt
omdat minder populaire ‘bijgerechten’ worden verkocht
tezamen met populaire behandelitems. Ook trekt het
klanten aan met diverse soorten behoeftes (e.g., lage prijs,
gemak, deskundig advies). Wetenschappelijk onderzoek
laat zien dat een aantal klanten meer zal gaan uitgeven.
Hoeveel mensen kiezen tenslotte niet voor de appeltaart
met slagroom (voor 50 cent extra) als ze de slagroomvraag
bij de bestelling (“voor de zekerheid”) alsnog krijgen? Wie
kiezen er niet allemaal een ‘big-mac menu’ in plaats van
een losse hamburger met friet en cola? De marketingkosten
zullen relatief laag zijn. Door tevens met tariefvoorwaarden
te werken (e.g., alleen op dinsdagochtend), kan de
kapper vervolgens zijn bezettingsgraad verhogen door
met dynamische prijszetting de juiste behandelingen op
de juiste momenten voor de juiste klanten voor de juiste
prijzen aan te bieden. Wat er dan gebeurt, is dat klanten
zelf uit het dienstenaanbod een selectie zullen maken en
verschillende prijzen zullen gaan betalen – in feite een
vorm van indirecte (tweedegraads) prijsdiscriminatie.
Deze methode hoeft helemaal niet complex te zijn, is
transparant, biedt voordelen en voorkomt dat het geslacht
van de klant bepaalt hoeveel betaalt moet worden voor
de kappersbehandeling.
Conclusie
Dat in onze maatschappij verschillende
personen verschillende prijzen betalen, is
al zo oud als de weg naar Rome. Maar,
met aparte prijslijsten voor vrouwen zijn
kappers toch echt wel een beetje de weg
kwijt. Het College stelt terecht vast dat
er sprake is van geslachtsdiscriminatie:
vrouwen hebben geringere keuzevrijheid
dan mannen. Natuurlijk zijn kappers er
niet op uit om vrouwen te discrimineren.
Zij willen mooie kapsels maken. Van
prijszetting hebben ze echter weinig kaas
gegeten. Prijszetting vormt echter wel een
groot deel van de oplossing. Het juridisch
kruizen van de degens levert niemand
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wat op: de kosten zijn te hoog, de baten te gering en van
handhaving hoeven we niet veel te verwachten. Kappers
kunnen beter gewoon afstappen van een op kostprijs
gebaseerde prijszetting. De meeste capaciteitsbeperkte
dienstverleners gebruiken die methode al jaren niet meer.
Kappers moeten innovatiever en transparanter omgaan
met het prijsinstrument. Niet alleen hebben de klanten hier
wat aan; het zou kappers zo maar meer omzet kunnen
opleveren. Het advies van het College moet dus ter harte
worden genomen. Vrouwen hebben recht op keuzevrijheid.
Dit zouden de kappers niet moeten veronachtzamen. Er
bestaat al genoeg ongelijkheid door de zogenaamde
‘Pink Tax’. De kappers worden, niet alleen in Nederland
maar wereldwijd, dus terecht op de vingers getikt.

Over dit artikel
Dit artikel is geschreven tijdens het honoursvak Ethical and
Legal Issues in Pricing
Management. Het wordt gegeven door Prof. dr. J. I. (JeanPierre) van der Rest. De studenten die dit vak hebben
gevolgd, hebben dit artikel samen met de docent
tijdens het vak geschreven. Dat zijn: Antsje Alma, Lumeya
Ascibasi, Martin Bax, Iris Blonk, Tamara Boshuis, Hadassah
Drukarch, Virgil Campen, Alexander Heeres, John Heller,
Kaat Hogendoorn, Lou Jetten, Willeke Markesteijn en Luis
Sixma van Heemstra.
Tijdens dit vak zijn verschillende onderzoeken gedaan.
Zo heeft een aantal studenten een enquête opgesteld,
die vervolgens is geprogrammeerd in Qualtrics. Anderen
hebben onderzoek gedaan naar verschillende prijslijsten bij
de kappers in de grote steden. Ook zijn twee professionals
geïnterviewd, meesterkapper Hans Beers en senior pricing
consultant Sebastiaan Visser, werkzaam bij De Brauw
Blacktstone Westbroek.
Het artikel dat geschreven is door de docent en de
studenten is in tweeluik gepubliceerd in het NOVUM. U
heeft zojuist de verkorte versie hiervan gelezen.
Prof. dr. J. I. van der Rest heeft dit vak ook gegeven in het
collegejaar 2018 - 2019. Toen ging het
over psychologische prijszetting door
de MediaMarkt, naar aanleiding van
de “BTW-weg ermee”-actie. Ook toen
werd er een artikel geschreven voor
het NOVUM. In 2020-2021 zullen onder
leiding van prof. dr. Jean-Pierre van der
Rest en met behulp van deskundigen
van buiten de HC Law-studenten
een kwestie tot op de bodem gaan
uitzoeken en daarover een (juridisch)
advies uitbrengen (dat mogelijk kan
worden opgevolgd) en/of artikelen
gaan schrijven (die gepubliceerd
zullen worden).

Kappers geknipt en geschoren. Terecht?
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Dit verschil is statistisch significant, t(154) = -2,361, p = .019, Cohen’s d = .38 en niet afhankelijk
van de stad waarin de knipbeurt plaatsvindt. Er zijn wel significante verschillen in prijsniveaus
tussen de vier onderzochte steden (gecorrigeerd naar man/vrouw prijsverschillen): Amsterdam
(EMM = €48.32), Rotterdam (EMM = €37.64), Den Haag (EMM = €32.38) en Eindhoven (EMM = €33.77),
F(3,151) = 15.152, p < .001, in zoverre dat het prijsniveau in Amsterdam significant (p < .001) afwijkt
van de drie andere steden maar dat de kappersprijzen in de drie steden onderling niet significant
afwijken. NB stad heeft een vijf keer sterker (partial η2 = .231) effect op het prijsniveau dan 		
geslacht (partial η2 = .045). Alhoewel stad en geslacht elk afzonderlijk effect hebben op 		
de kappersprijs, is het prijsverschil tussen man en vrouw zelf niet afhankelijk van de stad,
ΔR2 = .007, F (3, 148) = .478, p = .698. Gegevens zijn op verzoek beschikbaar.
Hart van Nederland, ‘Winnie wil genderneutrale prijzen en klaagt kappers aan om 			
‘haardiscriminatie’’, Hart van Nederland 6 februari 2020, hartvannederland.nl.
NB als het prijsverschil €4,71 (excl. BTW) in zijn geheel zou voortvloeien uit een verschil in arbeid,
gegeven dat het 50% meer tijd kost een vrouw te knippen, zou dit betekenen dat de totale 		
loonsomkosten om een man te knippen gemiddeld €9.41 bedragen, oftewel €18,83 per uur.
S. Trompert, ‘Vrouwen betalen meer voor de kapper dan mannen:
‘Heel vreemd’’, RTL Z 5 juli 2018, rtlz.nl.
C. van Mersbergen, ‘Vrouw betaalt bij kapper meer dan man: discriminatie?
(+poll)’, Dagblad van het Noorden 7 februari 2020, dvhn.nl.
M. Leunissen, ‘Waarom zouden vrouwen per definitie meer moeten betalen bij de kapper?’,
de Volkskrant 22 oktober 2019, volkskrant.nl.
Art. 1 Algemene wet gelijke behandeling (AWBG).
College voor de Rechten van de Mens, ‘College oordeelt over verschil in kapperstarieven voor
mannen en vrouwen’ College voor de Rechten van de Mens. 16 maart 2020, mensenrechten.nl.
Idem.
t(283) = -4,674, p < .001, Cohen’s d = .56. Gegevens zijn op verzoek beschikbaar.
C. Liston-Heyes & E. Neokleous, ‘Gender-Based Pricing in the Hairdressing Industry’,
Journal of Consumer Policy (23) 2009, p.107-126.
Trompert, 5 juli 2018.
Idem.
Liston-Heyes en Neokleous 2009, p.107-126.
Leunissen, 22 oktober 2019.
Liston-Heyes en Neokleous 2009, p.107-126.
HR 21 oktober 1992, nr. 28548, BNB 1993/29, zie ook: HR 21 oktober 1992, nr. 28548, BNB 1993/29.
Richtlijn 2004/113/EG preambule paragraaf 16.
Richtlijn 2004/113/EG preambule paragraaf 12.
α = .791. De Kaiser-Meyer-Olkin test voor steekproefadequaatheid is .83 en de
‘Bartlett’s test of sphericity’ significant, χ2 (91) = 1692.39, p < .001. De twee componenten
hebben eigenwaarden > 1 en verklaren gezamenlijk 52.8% van de variantie.
t(282) = -4,064, p < .001, Cohen’s d = .48.
ΔR2 = .006, F (1, 279) = 2.321, p = .128.
J. Angwin, & D. Mattioli, ‘Coming soon: Toilet paper priced like airline tickets’. The Wall Street Journal,
2012. https://www.wsj.com/articles/SB10000872396390444914904577617333130724846.
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Criminal

Uiteraard is het de droom van veel hoogleraren dat
studenten, nu ze zoveel thuis zitten, meer tijd hebben om
alle stof bij te houden en extra veel werk in de wekelijkse
online-werkgroepen te steken. Maar het kan natuurlijk geen
kwaad om zo nu en dan een goede serie te kijken (of film).
Zo kun je in de plaats van alle afgelaste feestjes en borrels
de serie Criminal gaan kijken. Dit is niet een gewone ‘crimi’
waarin een moord wordt gepleegd waarna een eenzame
detective, vermoedelijk met relatie- en alcoholproblemen,
de dader zoekt.

Duitsland, Frankrijk en Spanje staan nu op Netflix. Vooral de
afleveringen van het VK en Duitsland zijn goed in elkaar
gevlochten. Want het gevaar dat bij deze serie op de loer
ligt, is dat de verhaallijnen op elkaar gaan lijken. Dan is er
wéér een moordenaar die moet vertellen waar hij een lijk
heeft begraven. Dan wéér de ontvoerder van een kind
die moet vertellen waar hij deze heeft achtergelaten.
Maar zeker het VK en Duitsland weten er steeds weer een
interessante draai aan te geven waardoor het leuk blijft om
naar te kijken.

Criminal speelt zich af in één gebouw; om precies te zijn één
gang en twee kamers. Eén daarvan is een verhoorkamer
en de ander een ruimte waarin agenten, detectives, een
officier van justitie of een psycholoog het verhoor overzien,
gescheiden door een spiegel. Elke aflevering van de serie
duurt ongeveer vijftig minuten en draait volledig om het
verhoor van een verdachte; en het is spannend. Zeker in
het eerste seizoen krijg je mee hoe de politie en het OM in
een strijd tegen de klok, de verdachte proberen te kraken.
Precies wanneer je denkt dat ze de verdachte zullen
moeten laten gaan, vindt er een plotselinge wending van
het verhaal plaats.

Hoewel het ver gezocht zou zijn om de serie leerzaam te
noemen voor het strafproces, krijg je wel net dat inkijkje in
de wereld van het OM. Welk bewijs is toelaatbaar? Hoe kun
je een verdachte zover krijgen om toch te bekennen als
hij zich steeds op zijn zwijgrecht beroept? Kun je misschien
door de regels door iemand wat vragen stellen voordat
de advocaat er is? Bij een enkele verdachte denk je van
tevoren al lang dat hij/zij iets wel of niet heeft gedaan
en dan opeens verraadt hij zichzelf door nét iets te veel
informatie te geven.

De serie bestaat uit vier verschillende landen waar steeds
een seizoen van ongeveer drie à vier aflevering voor is
gemaakt. Het Verenigd Koninkrijk (nu al twee seizoenen),

Zou ik deze serie aanraden? Absoluut. Het zijn losse
afleveringen waardoor je denkt dat het niet verslavend is,
maar dat is misleidend. Maar goed, de tentamens zijn net
voorbij dus dit weekend kan er weer veel gebingewatched
worden!
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het verhaal
van orestes
De wijdverbreide opvatting van het verhaal van Orestes is van positieve aard.
Barbarij en wraak maken plaats voor een redelijke democratische orde waarin
beschaving en rechtvaardigheid centraal staan. De institutie van het recht en
de techniek van de rechtsvinding worden door Athene dan ook wel aangeduid
als ‘helder water’. Is dit echter ook zo? Als men kijkt naar de verzoening met
de Eumenides kan er ook een andere interpretatie worden gegeven aan het
verhaal van Orestes. Daarom staat in dit essay de wijdverbreide opvatting van
het verhaal van Orestes centraal en zal ik mijn kijk op de verzoening bespreken.

Dit moment van Athene wordt als een mijlpijl gezien in de geschiedenis van
het recht; er wordt een redelijke democratische orde gevestigd. ‘Luister dan
nu naar mijn wet Attisch volk, bij het eerste vonnis dat u velt over vergoten
bloed.’ ‘Hierop zal het ontzag van de burgers en de angst die daarbij hoort, elk
onrecht tegengaan (…), als het volk niet zelf iets in de wetten wijzigt.’ ‘Wie helder
water door slechte toevloed en modder bevuilt, zal nooit drinken vinden.’ Deze
passages illustreren hoe Athene het volk betrekt bij de besluitvorming en duidt het
belang van een rechtvaardige democratie.1 Onrecht wordt tegengegaan, wat
duidt op beschaving en rechtvaardigheid, en de wet zorgt voor rechtszekerheid
en een zekere norm welke een beschaving veronderstelt.
Athene stelt een speciaal gerechtshof in welke Orestes uiteindelijk vrijspreekt voor
de moedermoord. Echter spelen overwegingen van redelijkheid en billijkheid niet
tot nauwelijks een rol. Waar vooral sprake van is, is manipulatie en baatzuchtige
partijdigheid. Athene haalt haar eigen ervaring van geen moeder hebben erbij
en kiest daarom voor de man, Orestes.2 Het recht van de sterkste wordt onder het
mom van ‘de rede’ voortgezet. Het rationele heerst zo boven het emotionele,
het apollinische boven het dionysische. Door de vestiging van een redelijke
democratische orde in de Oresteia, wordt er namelijk een geïnstitutionaliseerde
rechtspraak ontwikkeld, welke de chaos van het conflict kanaliseert en leidt tot
een geordende, volgens vaste regels gevoerde strijd.
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Persoonlijk geloof ik echter dat deze universele regels
tenietdoen aan de uniekheid van elk individueel mens.
Het recht zou in dienst moeten staan van de naastenliefde
zodat er recht kan worden gedaan aan het unieke van de
mens en situaties. Geen enkel geval is gelijk. Hoe kan water
helder zijn, als het wordt vertroebeld door de rede? Als het
apollinische boven het dionysische heerst?
Je zou zelfs kunnen stellen dat het instellen van de rechtbank
door Athene in wezen kan dienen als de vestiging van een
tirannieke orde waarin voor de unieke mens geen plek is.
Als instrument ter onderdrukking van afwijkende ideeën
en personen. Het kan dienen als orde en rust waar men
bang is voor de chaos, voor de andere mening, voor het
lijden en de uitdaging. Het is veilig. Het zorgt voor orde en
discipline, zekerheid in het leven van de mens; dit is hoe het
moet, en voor zelf nadenken en afwijkende ideeën is geen
plaats. De vooroordelen van de massa, welke bang is en
naar comfort zoekt, worden zo bevestigd en opgedrongen
aan het volk.
‘Helder water’ duidt zo op de technieken die de mens wil
gebruiken om de chaos, het dionysische, naar orde en
rust te brengen, het apollinische. De mens wil namelijk,
van nature, alles beheersen. De mens acht zichzelf in staat
om met zijn verstand een civiele toestand te creëren om
zo de chaos te onderdrukken. De mens gelooft, mede
door de filosofen, dat die zich zo verheft en zijn leven
betekenis geeft. Is dit echter wel zo? De pogingen van
de mens om de natuur met de rede te beheersen druisen
in tegen het dionysische. Het is namelijk de natuur welke
de bestemming is van het leven, de zin van alles. Het is
de natuur welke de mens, de kunstenaar, in dienst neemt
en zich zo tot uitdrukking brengt, laat verschijnen. Hierbij is
recht niet noodzakelijkerwijs de uitdrukking van onze wil;
deze gaat vaak voorbij aan de metafysische dynamiek
van de natuur. Het systeem van Athene creëert zo een
illusoire apollinische wereld waarin de mens beschutting
zoekt voor het angstwekkende dionysische.
Na de vrijspraak van Orestes zijn de wraakgodinnen
woedend; ‘De oude wetten zijn door u vertrapt/u hebt hen
van ons weggeroofd’, zij stellen dat er voor hun niks anders
opzit dan ‘dit land te vergiftigen.’ Zij kondigen aan de grond
‘drup na drup te verschralen, tot een pestlucht kroost en
gewas doet sterven.’ Echter slaan de wraakgodinnen om, zij
leggen zich toch neer bij Athene ’s vonnis wanneer zij inzien
dat een alternatief ontbreekt voor de onrechtvaarvaardige
orde die de rechtbank aanbrengt. Het is Athene welke de
wraakgodinnen tevredenstelt met haar aanbod van een
woonplaats bij haar waar de wraakgodinnen ‘plechtig
geëerd’ zullen worden en rijkelijk zullen worden bedeeld
met offergaven door de Atheners. Zij worden zelfs de
‘welgezinden’ aan het einde van de Oresteia. Dit slot
lijkt zo heel harmonieus. Immers; de welgezinden zullen
de stad bewaken en zelfs de ‘wind zal de bomen niet
schaden’. De spanning tussen tegengestelde krachten
wordt zo opgeheven, en wordt een civiele rust waarin
iedereen profiteert. Echter; alles duidt op een zuivere rede
en een emotie welke niet zuiver is, niet dionysisch. Het is
een apollinische schijn waarachter de mens zich verschuilt
om de pijn en het lijden van de werkelijkheid te ontlopen.
Maar het is juist het dionysische waaruit de tragedie
zich ontwikkelt.3 Tragedie ziet erop de werkelijkheid te
doen verschijnen, het is niet zomaar een toneelspel.
Het betreft een transformatie van de werkelijkheid die
daar tot stand gebracht wordt. De mens weet zich met
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de eindigheid van zijn bestaan te verzoenen. Misschien
waren de wraakgodinnen in werkelijkheid wel altijd de
Goede geesten en deed het dionysische dit tevoorschijn
brengen. In de Oresteia speelt het koor namelijk wel een
grote rol, het bevat de helft van het stuk. Het zijn de Erinyen
die het koor vormen in het derde stuk. Dit duidt weer op
het dionysische; de ‘toeschouwer’ wordt door de functie
van het koor in de tragedie getrokken en in vervoering
gebracht. Zo bereikt men de oorspronkelijke eenheid van
alles. De ware, tragische realiteit. De toeschouwer leert dit
lijden te aanvaarden zonder ten onder te gaan: door de
scheppingsdaad van de held die men bewondert, wordt
lethargie voorkomen. De alomtegenwoordigheid van het
lijden zit namelijk áchter de schijn van de beschaving, die
door het dionysische verdwijnt. Zijn de Erinyen zo omdat wij
dat willen? Om het verhaal kloppend te maken? Waren zij
niet altijd al de welgezinden, welke wij met onze rede tot
een tegenhanger hebben gemaakt? Een stok achter de
deur voor slecht gedrag?
De wraakgodinnen vragen om ‘vervulling van wraak,
langs het pad dat rechtvaardigheid heeft.’ Dit heeft wat
mij betreft een tragisch dionysische dimensie; immers, het
getuigt niet van orde en rust, niet van kalmte en pracht.
Het getuigt van onrustigheid, chaos, angst voor wat
zal komen. Het boezemt de mens angst in, zet de mens
tot nadenken over zijn eigen gedrag en handelen. De
wraakgodinnen lijden ook eerst tijdens de verzoening. Ze
lijden, zijn vernederd, hebben pijn, hier is niets moois aan.
Ze leggen zich in eerste instantie niet rustig neer bij de
‘redelijke’ beslissing! Maar uiteindelijk bloeien ze op tot iets
mooiers door dit lijden. Dit is het dionysische. Door het lijden
en de pijn te ervaren kunnen zij tot de echte emotie, de
echte wereld, komen. Zij zijn het koor, zij leren het aan de
toeschouwer.
Zo zie je dat het verhaal van Orestes een tragische
ambiguïteit bevat; de Oresteia is niet een glorieus verhaal
welke een eind maakt aan de chaos door de vestiging van
een redelijke orde. Elk mens is een uniek individu, recht is
zo niet te vatten in algemene termen. Echter gebeurt dit
wel, het recht kan namelijk aan de andere kant ook geen
rekening houden met alle omstandigheden van elk uniek
geval. Het kan dan niet meer dienen als het ordenend
instrument waarvoor men het gebruikt. Zo schept recht
orde waar chaos is, maar kan het ons ook een abstracte
logica uitgedrukt in regels en wetten ‘aansmeren’ welke
zich tegen de ontplooiing en individualiteit van het mens
kan afzetten.
Tenminste, dat is mijn interpretatie van de Oresteia, en zoals
ik al aangaf; ieder mens is een uniek individu dus of ik goed
zit met mijn subjectieve interpretatie is ook maar weer de
vraag.
Dit essay is geschreven door Rebecca Sarkis voor de
Honours Class: ‘De esthetica van recht en politiek. Nietzsche
en Heidegger’
(Endnotes)
1. Aischylos, Het verhaal van Orestes, vertaald door Gerard
Koolschijn, Athenauem-Polak & van Gennep: Amsterdam,
1995, p. 170.
2. Aischylos, Het verhaal van Orestes, vertaald door Gerard
Koolschijn, Athenauem-Polak & van Gennep: Amsterdam,
1995, p. 13.
3. Volgens, onder andere, Nietzsche.
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Sudoku

Uitleg:
- op elke horizontale rij komt elk cijfer slechts één keer voor
- in elke verticale kolom komt elk cijfer slechts één keer voor
- in elk rooster elk cijfer komt slechts één keer voor
- cijfers 1 tot en met 9

Antwoorden volgen in de volgende editie.
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