Leiden en omgeving

REDACTIE@LEIDSCHDAGBLAD.NL

LDN201

Leidse reacties op plannen staatssecretaris Zijlstra
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Hoger onderwijs wil geld

’Gelukkig mogen we nu
studenten weigeren’
- Studenten weigeren
is prima. Zowel de Hogeschool
Leiden als de Universiteit Leiden is blij dat staatssecretaris
Zijlstra de selectiemogelijkheden in het hoger onderwijs
verruimt.
Universiteiten mogen voortaan studenten met een hbopropedeuse weigeren. ,,Heel
goed’’, zegt Paul van der Heijden, rector magnificus van de
Universiteit Leiden. ,,Havisten
kunnen op die manier snel het
wetenschappelijk onderwijs
in, maar dat mislukt altijd. We

LEIDEN

door erna straatsma

- Betere studieresultaten kosten geld. Dat zeggen
bestuurders van de Universiteit Leiden (UL) en de Hogeschool Leiden in reactie op de gisteren gepresenteerde kabinetsplannen voor het hoger onderwijs.
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Beide instellingen zijn het op
veel punten eens met staatssecretaris Zijlstra. Hij stuurde gisteren een reactie op het vorig jaar
gepresenteerde onderwijsrapport van de commissie Veerman.
Zo mogen instellingen voortaan
studenten weigeren en moeten
ze zich meer profileren.
,,We zijn het samen eens’’, zegt

rector magnificus van de UL,
Paul van der Heijden. ,,Dat we
met de aanbevelingen van de
commissie Veerman verder moeten. Maar het is een dubbele toestand: enerzijds krijgen we minder geld, anderzijds moeten we
méér doen en het ook béter doen.
Het is alsof je een nieuwe wedstrijd gaat spelen op een veld dat

net omgeploegd is. Dat gaat niet
zo goed.’’
Zijlstra wil dat het hoger onderwijs beter presteert, maar
heeft vorige week ook een wetsvoorstel ingediend om flink te
bezuinigen op het hoger onderwijs. Tegelijkertijd studeert hij
op een nieuw bekostigingssysteem voor het hoger onderwijs.
Dat is niet langer gebaseerd op
het zoveel mogelijk binnenhalen
van studenten.
,,Wij kunnen pas ‘ja’ of ‘nee’
zeggen als we alles kennen, ook
het nieuwe bekostigingssys-
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teem’’, zegt Van der Heijden.
,,Dat luistert heel nauw.’’
De Hogeschool Leiden vindt
dat Zijlstra meer geld moet uittrekken voor het hoger onderwijs. ,,Het is heel erg plezierig
dat Zijlstra zo serieus naar het
rapport van de commissie Veerman heeft gekeken’’, zegt Agnita
Mur, lid van het college van bestuur van de Hogeschool Leiden.
,,Maar deze plannen uitvoeren
met minder geld, of hetzelfde
budget, is onmogelijk. Selectie
van studenten kost geld, het ontwikkelen van nieuwe studierich-

tingen kost geld.’’
Mur pleit voor een financieringssysteem op grond van ‘toegevoegde waarde’. ,,Je meet het
niveau van een student aan het
begin van de studie en aan het
eind. Hoe meer toegevoegde
waarde er aan het eind is, hoe
meer je als instelling verdient.’’
Dat een hogeschool zich voortaan ‘universiteit van toegepaste
wetenschap’ mag noemen, vindt
Mur uitstekend. ,,Dat is in het
buitenland ook al zo. Highschool
betekent iets heel anders dan hogeschool.’’

zien dat 98 procent van die studenten het niet haalt. We roepen al vijftien jaar dat die regel
moet veranderen. Gelukkig
gaat dat nu gebeuren.’’
Hbo-scholen krijgen meer
ruimte om mbo’ers te weigeren en moeten zich inspannen
om meer vwo’ers binnen te halen.
,,Het automatisme om
vwo’ers naar een universiteit
te sturen is achterhaald’’, zegt
Agnita Mur, lid van het college
van bestuur van de Hogeschool Leiden.

Drie Roemenen
op dievenpad
Twee mannen van 26 en 28 jaar
en een 24-jarige vrouw, allen
Roemenen, zijn dinsdagmiddag
opgepakt op verdenking van
winkeldiefstal. Een agent werd
op de Turfmarkt aangesproken
door een man die vertelde dat
de drie vermoedelijk met een
geprepareerde tas liepen. De
verdachten werden bij hun auto
op de Oude Vest door de agenten gecontroleerd. Bij hen werd
inderdaad een geprepareerde
tas aangetroffen, evenals diverse
goederen die afkomstig waren
van diefstal. Enkele spullen
waren nog voorzien van de
labels. De politie nam onder
meer sieraden, kleding, mobiele
telefoons en kniptangetjes in
beslag.
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Workshop bij Van der Zon: ’hoe verwerkt de ambachtelijke slager een half varken?’

Kenner weet wat voor vlees hij in de kuip heeft
door eric-jan berendsen
L E I D E N - Waar komen toch
precies de fricandeau, karbonade en speklap vandaan? Bij
slagerij Van der Zon aan de
Haarlemmerstraat is het
antwoord te vinden.

Rob Hazelhoff
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Nalatenschap
bankier voor
universiteit
- De vorig jaar overleden
ABN Amro-bankier Rob Hazelhoff schenkt al zijn geld aan de
Universiteit Leiden. De Leidse
rechtenfaculteit krijgt een legaat
van ’enkele honderdduizenden
euro’s per jaar’, waarmee ze een
nieuw kenniscentrum Financieel Recht opzet.
Hazelhoff was lange tijd voorzitter van de raad van toezicht
van de Universiteit Leiden en een
bankier met een lange, internationale carrière bij ABN Amro.
Samen met zijn overleden echtgenoot Gerda, laat hij zijn vermogen na aan de Leidse universiteit. Het nieuw op te richten instituut krijgt de naam Hazelhoff
Centre.
De afgelopen jaren steunden
Hazelhoff en zijn vrouw de Leidse rechtenfaculteit al met deeltijdstoelen op het terrein van het
financiële recht. Ze vonden het
belangrijk dat Leidse rechtenstudenten met belangstelling voor
privaatrecht zich meer zouden
toeleggen op het Amerikaanse
bank- en effectenrecht.
Begin vorig jaar overleed Hazelhoff op 79-jarige leeftijd, nog
geen twee maanden na het overlijden van zijn echtgenote.
Hazelhoff was samen met Roelof Nelissen een van de twee
grondleggers van de fusiebank
ABN Amro. Hij was een klassieke
bankier, die zijn hele leven lang
bij dezelfde bank werkte.
Vanaf september heeft de Leidse rechtenfaculteit een Nederlandstalige en Engelstalige masteropleiding, zoals Hazelhoff die
voor ogen had. Met veel aandacht voor Amerikaans recht en
de ethiek van bankieren.
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Om de Leidenaar meer kennis
van varkensvlees te laten opdoen organiseert Van der Zon
een aantal workshops ’hoe
verwerkt de ambachtelijke
slager een half varken?’. Oké,
een stukje commercie komt ook
om de hoek kijken. Van der
Zon, die sinds 1945 vlees verkoopt, biedt namelijk ook producten via internet aan. ,,En
dan is het wel makkelijk dat
klanten weten wat ze kopen’’,
verduidelijkt Daan van der Zon,
de huidige eigenaar.
Dus legt slager Alex in de
winkel voor een tiental belangstellenden een half varken op
het hakblok. Het zijn vaste
klanten, mensen van een cateringbedrijf maar ook en stel uit
Den Haag van wie de vrouw dol
op koken is. Terwijl Alex zijn
messen aanzet (’gemiddeld doe
ik drie jaar met een mes’), gaat
zijn collega Niels met de eerste
varkenshapjes rond. Want de
’cursisten’ worden regelmatig
voorzien van een zelf getrokken
bouillon, stukken gekruid spek
en plakjes van diverse vleeswaren.
Van der Zon koopt per week
vijf varkens in. Beter gezegd, hij
laat ze inkopen door collegaslager Rob van den Berg aan de
Herenstraat in Voorhout, die de
dieren ook slacht. Het zijn
scharrelvarkens uit de regio,
dus beesten die ook buiten
lopen. ,,Een kenner weet of een
varken goed vlees heeft’’, zegt
Alex. ,,Ik kan dat niet uitleggen. Je moet het zien.’’

Hakblok
Het halve varken op het hakblok is niet ouder dan negen
maanden geworden, zo’n veertig kilo schoon aan de haak en
in de lengte gehalveerd. ,,Dat is
makkelijk voor het transport’’,
verduidelijkt Alex. Voor de
workshop heeft hij het dier in
drie stukken verdeeld en als een
volleerd patholoog-anatoom
ontleedt hij met mes en zaag
het middenstuk. ,,Daar komt

Politie zoekt
jonge vrouw

Slager Alex zet de zaag in het varken, collega Niels en de deelnemers aan de workshop kijken toe.
onder meer de ribkarbonade
vandaan. De spekplaat gebruiken we voor de gehakt, maar
blokjes gaan ook in de bloedworst. Zacht vet is voor de
smeerleverworst en reuzel kan
worden gebruikt om in te bakken. De ’broek’ zoals we die
noemen is voor het Zeeuws
spek en de verse worst. Botten
worden gebruikt om bouillon
van te trekken. Een deel van de
ingewanden, zoals de lever,
wordt apart geleverd. Het afval

gaat terug naar de slachterij.’’
En zo werkt Alex vakkundig
het hele varken af. Het is dagelijkse kost voor hem. ,,Als je
vers vlees de hele dag in de
vitrine laat liggen, verkleurt
het. Daarom snijden wij het ter
plekke af. Ja, er zijn wel eens
klanten die zich bezwaard voe-

- Jolande Sap, fractievoorzitter van GroenLinks in de
Tweede Kamer, komt maandag
14 februari, voor het centraal station in Leiden Valentijnskaarten
uitdelen aan mensen die reizen
met het openbaar vervoer. Met de
actie, vanaf 16.30 uur, wil GroenLinks aandacht vragen voor de
positie van het openbaar vervoer.

(ADVERTENTIE)

AZIË voor de allerlaagste prijzen!
INDONESIË
vanaf

len om tegen sluitingstijd nog
om vijf slavinken te vragen,
maar daar zijn we hier voor.’’
Want zo’n slavink is toch
beter dan een anoniem lapje
vlees in cellofaan, zoals je die in
de supermarkt vindt. Daar zijn
alle aanwezigen het over eens.
One stop shopping, noemt Alex

Jolande Sap naar Leiden
LEIDEN

vanaf

Naast Sap is ook Oscar Dijkhof, lijsttrekker voor GroenLinks
Zuid-Holland, bij de actie aanwezig om toelichting te geven op
het partijprogramma. Als het
aan dit kabinet ligt wordt er
flink bezuinigd op het openbaar
vervoer. GroenLinks is daar fel
op tegen omdat bezuiniging tot
verschraling van de dienstregeling leidt, vinden Sap en Dijkhof.
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Wegens succes extra ingekocht!

Tijdelijk € 140 p.p. in prijs verlaagd!

Rondreis Ceylon Compleet
16 dagen inclusief 14 x ontbijt en diner
Vertrek: van 29/3 t/m 7/10

Trekking 10 februari

Rondreis Java & Bali
17 dagen inclusief 14 x ontbijt
Vertrek: van 19/3 t/m 29/10

• nog nooit zo voordelig geprijsd, OP=OP!
• met o.a. Dambulla, Kandy, Galle en Pinnawela
• inclusief vlucht, verblijf, ontbijt en diner, Nederlands
sprekende reisleiding en excursies

• optioneel met verlenging op godeneiland Bali!
• met o.a. Jakarta, Borobudur en Bromovulkaan
• inclusief vlucht, verblijf, ontbijt, Nederlandssprekende
reisleiding en excursies

Zie www.kras.nl/74756

Zie www.kras.nl/36204

INDIA

VIETNAM

1639

Mega Jackpot

Inclusief 2 binnenlandse vluchten!
Rondreis Highlights of Vietnam
17 dagen inclusief 14 x ontbijt
Vertrek: van 19/3 t/m 15/10

• inclusief bezoek aan wereldwonder Taj Mahal!
• met o.a. Delhi, Varanasi, Jaipur en Pushkar
• inclusief vlucht, verblijf, ontbijt, Nederlandssprekende
reisleiding en excursies

• gegarandeerd vertrek op 19/3, 14/5 en 11/6
• met o.a. Hanoi, Halong Bay, Hué, Hoi An en Ho Chi Minn City
• inclusief vlucht, verblijf, ontbijt, Nederlandssprekende
reisleiding, boottochten en excursies

Zie www.kras.nl/25239

Zie www.kras.nl/74760

BOEK ONLINE of bel 0900 – 9697 15 cpm
Prijzen zijn per persoon, tenzij anders vermeld.
Prijzen zijn exclusief reserveringskosten en Calamiteitenfonds.

HDC 6.4.1

Rondreis Rajasthan & Varanasi
16 dagen inclusief 14 x ontbijt
Vertrek: van 21/3 t/m 15/11

Nog tot 13.00 uur
vanmiddag!

vanaf

vanaf

1289
Gegarandeerd vertrek op 21/3 en 5/10!

Twee Roemenen (23 en 31) zijn
dinsdagochtend gearresteerd op
verdenking van heling of poging tot inbraak in woningen.
Na een melding dat twee personen wel heel erg veel belangstelling toonden voor huizen in
de Hugo de Vriesstraat in de
Professorenwijk, werd het duo
op de hoek van de De Sitterlaan
en de Franchimontlaan staande
gehouden. Een van de mannen
kon zich niet legitimeren en de
andere had een navigatiesysteem bij zich die was ingesteld
in de Nederlandse taal. Dat
systeem bleek maandag 7 februari uit een auto in Rotterdam te
zijn gestolen. Ook bleek dat in
twee woningen aan de De Sitterlaan was geprobeerd in te
breken. De politie onderzoekt
de zaak.
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door eric-jan berendsen

SRI LANKA

Oost-Europeanen
blijken verdacht

miljoen
ilj

FOTO DICK HOGEWONING

dat. ,,Natuurlijk is het makkelijk al je boodschappen in één
keer te doen tot ver in de avond.
Maar ook wij zijn met de tijd
meegegaan. Vroeger werden
door Van der Zon de bestellingen op de fiets bezorgd na sluitingstijd. De zakjes met vlees
hingen keurig in de winkel. Nu

verkopen we ook via www.slagerijvanderzon.nl. Als je de
eigen vleesconsumptie goed
inschat, kun je zo voor de hele
week bestellen. En dus hangen
de zakjes weer in de winkel.
Concurrentie van de supermarkten? Ach, kwaliteit verloochent zich niet.’’

(ADVERTENTIE)

Zorg en Zekerheid
Leiden Basketball
Eén team, één doel. Heel veel succes!

De Leidse politie zoekt een
jonge vrouw die op donderdagavond 3 februari iets na half
acht een winkeldief probeerde
tegen te houden. Haar getuigenverklaring kan belangrijk
zijn in het onderzoek naar de
dief. Die avond betrapte een
medewerker van een drogist
aan de Haarlemmerstraat een
man op diefstal. De dief vluchtte de winkel uit en de medewerker rende hem achterna richting de Stille Mare. Hij riep dat
de man moest stoppen en ook
het winkelend publiek riep
’houd de dief’. Een jonge vrouw
probeerde de man tegen te
houden, maar hij duwde haar
ruw opzij. Vervolgens wist een
andere voorbijganger de winkeldief te pakken en samen met
de medewerker bracht hij de
verdachte naar de winkel waar
de man door de politie werd
gearresteerd. De politie wil
graag in contact komen met de
jonge vrouw. Zij was tussen de
20 en 28 jaar, ongeveer 1.70
meter, had blond haar, droeg
een bril en had een zwarte jas
aan. Daarnaast had zij meerdere
tassen vast. De politie is te bereiken via 0900-8844 of aan het
bureau op de Langegracht.

