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Jaimiën (20), tatoeage 
van een rode mond 

in zijn nek, Jordans aan zijn voeten en 
een capuchontrui aan, staat voor de klas. 
Hij ziet er relaxed uit. De tweede klas 
gymnasium van het Melanchthon College 
heeft net middagpauze gehad en is onrustig. 
Er wordt veel gepraat en gelachen. ‘Ey, ey, ey. 
Luister allemaal’, zegt Jaimiën, terwijl 
hij zijn brede lichaam nog breder maakt. 
‘Regel één: Als ik praat, zijn jullie stil. 
Oké?’ De klas antwoordt met ‘oké’. 
Dan moeten alle tafels aan de kant en 
wordt er een kring gemaakt. ‘Weten jullie 
wat we komen doen?’ vraagt Jaimiën. 
Hester (14) steekt haar vinger op. ‘Les geven 
over socialiteit?’ zegt ze. ‘Correct’, zegt 
Jaimiën. ‘Straks komen mijn collega’s 
Pedro Ik warm jullie alvast op.’ Er volgen 
twee oefeningen die ‘energizers’ 
worden genoemd. Bij één zo’n oefening 
gaat het erom dat de scholieren een 
armbeweging van elkaar nadoen. Wie het 
fout doet, krijgt applaus. ‘Omgekeerde 
wereld!’ roept een leerling. 

Mooiboy 
‘Weten jullie wat de eerste indruk 
betekent?’ vraagt Jaimiën als de 

opwarming erop zit. ‘Een persoon in een 
hokje stoppen’, zegt Yousra (14). ‘Klopt’, 
zegt Jaimiën. ‘Het is een bepaald idee dat 
jouw hoofd in een paar seconden maakt.’ 
Dan komen Pedro (22) en Melissa (20) 
binnen. Ze worden, ondanks het te laat 
komen, met een daverend applaus 
onthaald. Melissa (20) spiekt even in 
een handleiding en gaat dan in de kring 
staan. ‘Ik ben Melissa en dit is de eerste 
keer dat ik lesgeef.’ En dan, als de klas 
onrustig wordt: ‘Dit gaat allemaal van 
jullie tijd af. Je weet toch.’ De klas wordt 
stil en Pedro (ook Jordans, twee oorbellen, 
indrukwekkende biceps en een T-shirt 
met de tekst Tahiti), komt de kring 
binnen. ‘Wat is jullie eerste indruk van 
Pedro?’ vraagt Melissa. ‘Goeie kapper’, 
zegt een jongen. ‘Goed met meisjes’, roept 
een ander. ‘Hij zit denk ik op kickboksen.’ 
Melissa: ‘Heeft Pedro broers of zussen?’ 
‘Ja, heel veel!’ roept de klas. ‘Waar gaat hij 
op vakantie?’ vraagt Melissa. ‘Tahiti!’ 
roept de klas. Behalve dat laatste, blijkt 
alles wat ze over Pedro dachten te 
kloppen. Hij lijkt er zelf ook verbaasd 
over. Bij een volgende opdracht krijgt 
de klas foto’s te zien van verschillende 
types jongeren. Melissa houdt een foto 

omhoog van een Surinaams uitziende 
jongen. ‘Hoe denken jullie over hem?’ 
vraagt ze. ‘Hij zit er lui uit!’ roept een 
jongen. Bij een foto van een Turks uit-
ziende jongen roept een leerling: ‘Ik denk 
dat hij Achmed heet.’ Melissa heeft een 
foto vast van een blanke jongen met 
moderne kleding. ‘Zouden jullie deze 
persoon in jullie klas willen hebben?’ 
‘Nee!’ roept een jongen. ‘We hebben al 
genoeg mooiboys.’ 

Kansloos
Pedro tekent een ‘ijsberg’ op het bord. Hij 

zet een streep net onder het topje. ‘Dit is 
de eerste indruk. Je ziet alleen het topje, 
maar er zit veel meer onder’, legt hij uit. 
‘Ik zie jullie, maar ik weet niet wie jullie 
zijn.’ De klas geeft voorbeelden van wat 
bij de eerste indruk hoort. ‘Kleding’, zegt 
Yousra. Later legt ze dat uit. ‘Ik ken een 
meisje en zij ziet eruit als een slet. Maar 
ze is superaardig en ze doet het goed op 
school. Kleding zegt helemaal niks over 
je.’ Tot slot krijgt iedereen een vel papier 
waar ze (anoniem) opschrijven waar ze 
van balen en waar ze trots op zijn. Melissa 
en Pedro lezen de briefjes voor. Op de 

Vrachtwagenactie  Vrachtwagen-
chauffeurs voerden deze week actie voor 
een betere cao. Ze verzamelden zich bij de 
Haarrijnseplas in Utrecht. De komende tijd 
hebben ze nog veel meer acties in petto. 
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Kippen  In het Gelderse Wehl brak 
afgelopen weekend een grote brand uit in 
twee kippenschuren. Ongeveer tienduizend 
kippen kwamen om. Ook kwam asbest vrij. 

Oud Hollandsch De Keukenhof stond vorig 
weekend in het teken van Hollandse dans, muziek, 
klederdracht en oude beroepen. Het was het 
Oud-Hollands weekend. Natuurlijk ontbraken ook 
de kaasmeisjes niet. 

The Social Effect – Het Melanchthon College in Rotterdam is één van 
de eerste middelbare scholen waar jongerenproject The Social Effect 
van start gaat. Drie maanden lang geven Rotterdamse ‘jongeren van 
de straat’ les aan tweedeklassers om ze bewust te maken van voor-
oordelen en de invloed van de eerste indruk. ‘Kleding zegt helemaal 
niks over je.’ Door Annemieke Ruggenberg 
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‘Ik zie jou maar weet niet wie je bent’ 

Dat hopen de initiatiefnemers van Rif010. Ze hebben bij de 
gemeente een plan ingediend voor een soort golfinstallatie in 
de gracht. Daarmee willen ze een stads surfwalhalla maken. 

App tegen teken
Het wemelt in Nederland van de teken. Vorig jaar telden 
vrijwilligers in totaal 16.500 exemplaren. Dat meldden 
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
en de Wageningen Universiteit deze week. Dat is maar 
liefst 65% meer dan in de jaren ervoor. Niet zo fi jn, want 
een deel van de teken draagt de Borrelia-bacterie bij 
zich. Die kan de ziekte van Lyme veroorzaken. 
Hoe het komt dat er ineens zoveel teken zijn, is een 
raadsel. Het RIVM lanceerde deze week de app 
Tekenbeet. Daarin staat precies wat je moet doen als  
zo’n beestje bij jou op bezoek komt. 

Moeders tegen Staat 
‘De Nederlandse staat is schuldig aan de dood van onze 
mannen, vaders en zonen.’ Dat zeiden de Moeders van 
Srebrenica (een groep Bosnische moslimvrouwen) 
maandag tegen de rechter in Den Haag. Onzin, 
antwoordden de advocaten van de staat. ‘We hebben 
gedaan wat we konden.’ Waar dit over gaat? In 1995 
was het Nederlandse leger namens de Verenigde Naties 
(VN) verantwoordelijk voor de verdediging van 

Srebrenica. Die kleine moslimgemeente werd bestormd 
door Servische troepen. De Nederlandse troepen 
stonden er machteloos bij. Daarna volgde een 
massaslachting waarbij duizenden moslimmannen om 
het leven kwamen. De Moeders van Srebrenica 
probeerden eerder al de VN voor de rechter de slepen, 
maar dat mislukte. Ze hopen dat ze tegen de 
Nederlandse staat meer kans maken. De rechter 
verwacht op z’n vroegst op 16 juli een uitspraak te doen. 

Hartjes tegen Geert
Boushra (16) uit Sittard baalt van Geert Wilders. 
Daarom organiseerde ze afgelopen weekend 
een actie in haar woonplaats. Samen met ongeveer 
honderd vooral Marokkaanse demonstranten zong ze 
liedjes en deelde ze papieren hartjes uit. Daarna deed 
een groepje aangifte tegen de PVV-politicus. 
Sinds Wilders zijn aanhangers op de verkiezingsavond 
van de gemeenteraad om minder Marokkanen liet 
roepen, hebben meer dan vijfduizend mensen aangifte 
gedaan. Daarnaast kwamen er via de website van de 
politie nog eens dik vijftienduizend meldingen van 
discriminatie binnen.
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straks kunnen we surfen, 
raften en scubaduiken 
midden in rotterdam


