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Commentaar

STEKEL

Harde les voorminister

Herkenbareuniversiteit
Dat Zijlstra het hoger onderwijs op prestaties wil financie-
ren is verstandig,maar hetmag geen bezuiniging zijn.

H
et Nederlands hoger onderwijs is rot tot op het bot, was
vorig jaar de conclusie van rapporteur en oud-minister
Cees Veerman. Hij bekeek het stelsel in opdracht van het

toenmalige kabinet, enmeldde geschrokken te zijn. Er vallen te
veel studenten onverrichterzake uit, talent krijgt geen ruimte,
we zijn wereldkampioen inmiddelmaat.
Kern van de zaak, aldus Veerman, was een verkeerde financie-

ring van universiteiten en hogescholen. Die worden per student
betaald, in plaats van naar de resultaten. Dat leidt tot vervlak-
king en imitatiedrift onder de instellingen. Wat in de ene univer-
siteit of hogeschool een succesnummer blijkt, is tot nog toe kort
daarna overal elders ook te krijgen.
Het is verheugend dat staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs

nog dit jaar komtmet een andere financiering van het hoger on-
derwijs, waarin prestatiesmoeten gaan tellen in plaats van aan-
tallen alleen. Massa-onderwijs in de volle breedte wordt dan van-
zelf minder aantrekkelijk voor instellingen, is het idee. Ze zullen
zichmeer concentreren opwaar ze goed in zijn en werkelijk iets
te bieden hebben.
Hoe zo’n stelselwijziging er precies gaat uitzien, is nog niet be-

kend, maar duidelijk is dat ze een wissel zal trekken op de acade-
mische status quo. Daarbij helpt nietmee dat Zijlstra al sinds
zijn aantreden in het kabinet hamert op harde bezuinigingen.
Met name zijn opportunistische koppeling tussen langstudeer-
ders en instellingsboetes heeft veel kwaad bloed gezet en wan-
trouwen gezaaid over de waremotieven van het kabinet. De stel-
selherziening oogt verstandig en verfrissend, maarmag nadruk-
kelijk geen ingewikkelde nieuwe bezuinigingstruc zijn.

Martijn van Calmthout

De Iraanse handelwijze in zaak-Bahrami deugt volstrekt
niet. Maar Rosenthal had omzichtigermoeten opereren.

L
aat er geenmisverstand over bestaan: Iran verdient krach-
tig te worden veroordeeld voor zijn handelwijze in de affai-
re-Bahrami. Die is uiterst kwalijk. De rechtsgang deugde

niet, Nederlandse juridische bijstand aan Zahra Bahrami werd
geblokkeerd, haar detentie onttrok zich aan het zicht, de vol-
trekking van de doodstraf gebeurde in het geniep en de nabe-
staanden kregen zelfs niet de gelegenheid zich over haar stoffe-
lijk overschot te ontfermen. Als klap op de vuurpijl werd het
Haagse protest gisteren beantwoordmet een groteske aanval op
steun die vanuit Nederland en andere Europese landen zouwor-
den gegeven aan ‘anti-Iraans terrorisme’. Uit dit alles spreekt
een diepeminachting voormensenrechten en diplomatieke fat-
soensnormen.

Dat gezegd zijnde, moet toch ook worden geconstateerd dat
minister Rosenthal van Buitenlandse Zakenmeer olie op het
vuur heeft gegooid dan nodig en nuttig was. Dat geldt vooral
voor de beslissing om aan zijn Iraanse ambtgenoot, die in no-
vember was uitgenodigd omhier een VN-conferentie over che-
mische wapens bij te wonen, geen toestemming te verlenen
voor het landenmet zijn vliegtuig op Schiphol. En wel omdat dit
zou hebben betekend dat het toestel zoumoeten worden bijge-
tankt, iets waarop Amerikaanse sancties rusten.

Er is veel voor te zeggen dat heel Europa deze sanctie over-
neemt, maar feit is nu eenmaal dat demeeste Europese landen
dit vooralsnog niet doen. Dan nog had Nederland het goede
voorbeeld kunnen geven –maar bij uitstek niet op eenmoment
dat Den Haag de vragende partij was in een humanitaire zaak.
Om die redenwas enige omzichtigheid geboden, plus de nodige
Europese rugdekking. Daaraan heeft het ontbroken.
Teheran heeft het conflict vervolgensmet kenmerkende gre-

tigheid laten escaleren. Gelukkig lijkt Rosenthal te hebben bijge-
leerd en onthoudt hij zich van commentaar op de jongste Iraan-
se aantijging. Dat is nu inderdaad het verstandigst.

Paul Brill

Hoe ga je als selfmade man om

met de ondergang van je le-

venswerk? Na het model-Dirk

hebben we nu het model-Hans.

Dirk Scheringa gaf de schuld

aan anderen: ‘We zijn

kapot gemaakt’, luid-

de zijn wijsheid. Hans

van Heelsbergen is de

oprichter van Hans

Textiel, een keten van

160 winkels. Hij bouwde

zijn bedrijf in 46 jaar op en ‘nu

mag ik het helemaal zelf afbou-

wen’. Van Heelsbergen zoekt

de schuld voor de ondergang

bij zichzelf. Bij hem geen ge-

klaag over moeilijke markten,

want ‘andere textielsupers

draaien mooie winsten.’ Zijn

eerlijkheid is ontwapenend.

‘Het mooie is dat ik nie-

mand iets kwalijk hoef

te nemen’, luidt zijn

wijsheid. Eén overeen-

komst met Scheringa is

er wel: een voetbalclub.

Verschil: terwijl AZ van

Scheringa kampioen werd, de-

gradeerde het Sparta van Van

Heelsbergen. Eerlijkheid loont

niet. (Fokke Obbema)

Het onderwijs wordt
echt niet ontzien

H
et primair onderwijs moet in-
grijpend veranderen door
grote financiële nood ge-

dwongen. In de Troonrede 2010
staat ‘In de vandaag ingediende be-
groting ontziet de regering het on-
derwijs’. Hoe kan het dat politiek en
praktijk zo sterk verschillen in hun
beleving van de werkelijkheid?
De bekostiging van het primair

onderwijs staat al jaren onder druk.
Veel scholen komen jaarlijks tekort
(gemiddeld tot wel 25 duizend euro)
op demateriële exploitatie (nutskos-
ten, ICT, schoonmaak, leermiddelen,
et cetera). De structurele bekosti-
ging voorziet slechts in één dag con-
ciërge per week. De kosten voor de
ouderenregeling (BAPO) zijn in wer-
kelijkheid dubbel zo hoog als het
ministerie van Onderwijs vergoedt.
En gemeenten bezuinigden op sub-
sidies voor schoolbegeleiding, be-
strijding van onderwijsachterstan-
den en schoolmaatschappelijk werk.
In 2010 kwamdaarbij: verlaging

leerlinggebonden financiering,
schrappen deel basisbekostiging,
groei van scholen zelf moeten finan-
cieren ten koste van andere scholen.
Een echte sluipmoordenaar is dat
stijgende salaris- en werkgeverslas-
ten al jaren onvoldoende worden ge-
compenseerd. De loonkosten per
leerling stijgen en de bekostiging
per leerling daalt.
Nieuwe bezuinigingen kondigen

zich aan. Ten eerste passend onder-
wijs. Een eufemisme voor een enor-
me bezuiniging op onderwijs aan
kinderenmet een handicap, ge-
dragsstoornis of psychiatrische pro-
blematiek. Toegang tot speciaal on-

derwijs wordt belemmerd en rug-
zakfinanciering wordt schaarser en
lichter. Op 31 januari schreef demi-
nister aan de Tweede Kamer ‘[het] is
onduidelijk waaraan de extra geïn-
vesteerde bedragen voor het speci-
aal onderwijs worden besteed. Het
budget is sinds 2003met 0,5miljard
euro toegenomen (tot 3,7 miljard
per jaar, red.). En toch vragen ouders
zich af waar het geld blijft, en erva-
ren leraren nog onvoldoende onder-
steuning in de klas’. Het Jaarboek on-
derwijs in cijfers 2009 leert dat het ex-
tra budget is besteed aan tiendui-
zend extra ernstig gedragsproble-
matische leerlingen en gestegen sa-
larislasten, een politieke beleidsam-
bitie als remedie tegen een gevreesd
lerarentekort. Per saldo heeft het
speciaal onderwijs een efficiency-
slag gemaakt. Het tegendeel sugge-
reren, illustreert de kloof tussen
Den Haag en de onderwijspraktijk.
De tweede bezuiniging is het ge-

volg van de sterk onderschatte kos-
ten van het Convenant Leerkracht.
Daarin is afgesproken dat het leraar-
schap zal worden opgewaardeerd
door hogere lonen en functies voor
leraren. En terecht. Echter, voor
schoolbesturen vallen de kosten
opeens hoger uit. Een snoeiharde
bezuiniging dus.
Ten derde gesubsidieerde arbeid.

Basisscholen drijven op gesubsidi-
eerde conciërges en administratieve
medewerkers, de onmisbare helpen-
de handen die zorgen voor veilig-
heid op school en die team enma-
nagement ontlasten van oneigenlij-

ke taken. Gemeenten bezuinigen op
deze arbeidsplaatsen.
Dezemaatregelen komen in veel

regio’s bovenop de krimp. In grote
delen van Nederland daalt in tien
jaar tijd het aantal leerlingenmet 20
tot 30 procent. Tachtig cent van elke
euro in het basisonderwijs wordt be-
steed aan personeel. Bezuinigingen
treffen daarom altijd de werkgele-
genheid. Substantieel snijden in de
overhead in het primair onderwijs is
een illusie.
Bezuinigingen betekenen banen-

verlies. De AOBmeldde recent op
zijn website dat bij acht acuut nood-
lijdende schoolbesturen nu al 197
volledige arbeidsplaatsen op het
spel staan. Een topje van de ijsberg.
Het voorspelde lerarentekort is van
de baan. Een generatie PABO-afge-
studeerden komt zelfs nietmeer aan
de bak als invalskracht. Hoezo aan-
trekkelijker imago en beroep?
Ouders zullen de effecten snel

gaanmerken: grotere groepen,
meer wisseling van groepsindelin-
gen; De klassenverkleining van 2002
is achterhaald. Wellicht denktmen
‘ach, vroeger zat ik ook in een klas
van veertig leerlingen’. Maar vroeger
spraken alle leerlingen op hun vier-
de jaar en buiten schooltijden Ne-
derlands, werd gezag als vanzelf-
sprekend gerespecteerd, hadden al-
le kinderen ’s morgens ontbeten,
hoefden scholen niet voor buiten-
schoolse opvang te zorgen, waren
scholen geen brede scholen en zat er
geen 15 procent kinderen uit gebro-
ken gezinnen in de klas. De taak van
leraren en directeur is veel zwaarder
geworden.
Den Haag lijkt in de waan te verke-

ren dat er niet bezuinigd wordt. Pas-
send onderwijs bewijst het tegen-
deel. En de vele kaasschaafacties en
eenmiljard voor de verbetering van
de lerarensalarissen gaan ten koste
van werkgelegenheid. Een dikke si-
gaar uit eigen doos. Leerlingen en
ouders zijn de dupe. Welke politicus
heeft dat tijdens de verkiezingen be-
loofd? Vandaag lucht het primair
onderwijs zijn gemoed tijdens een
manifestatie in Nieuwegein..

Het kabinet beweert in de Troonrede dat het onderwijs
wordt ontzien. Daar klopt werkelijk niets van.

De auteurs zijn respectievelijk be-

stuursvoorzitter van SKPCPO Delta,

bestuursvoorzitter van Lucas Onder-

wijs en bestuurslid van Conexus. Zij

stellen dat er wel degelijk wordt be-

zuinigd op onderwijs.

Ruud Beekhuizen
Huub van Blijswijk
Toine Janssen

Het onderwijs
krijgt een dikke
sigaar uit
eigen doos

Minister geeft goed onderwijs op

M
inister Van Bijsterveldt geeft
de strijd tegen segregatie in
het onderwijs op. ‘Zwarte

scholen zijn een feit’, stelt ze. ‘Het
gaat om kwaliteit van het onderwijs.
Wit of zwart is minder belangrijk.’
Dat ze dit daags na de afkondiging

van een bezuiniging van 300mil-
joen op onderwijs voor zwakke leer-
lingen bekendmaakt, maakt haar
claim vooral op kwaliteit in te zetten
ongeloofwaardig. Wetenschappers
hebben bewezen dat etnische af-
komst (kleur) alleen er bij het verbe-
teren van schoolprestaties niet toe
doet. Er bestaat simpelweg geen
‘zwarte school’-effect. De gemengde
school is niet automatisch beter dan
de witte of de zwarte school. Een
goede school biedt alle kinderen een
stimulerende leeromgeving.

Wanneer je te veel kinderenmet
achterstanden in een klas hebt,
wordt het een hele klus om die kwa-
liteit op orde te houden. Dat zie ik
dagelijks in het Amsterdamse on-
derwijs. In Amsterdam zijn ermeer
zwakke zwarte scholen dan zwakke
witte scholen. Zwak en zwart gaan te
vaak samen. Dat komt voor een deel
door onevenredig veel achterstands-
en zorgleerlingen op zwarte scho-
len. Dat zet grote druk op een
school. Om overbelasting van scho-
len en leerkrachten te voorkomen,
moet je realistisch kijken naar wat
een school aankan enmoet er extra
goede begeleiding beschikbaar zijn.
En juist daarop bezuinigt demi-

nister keihard. Dat de zorg niet vlek-
keloos verloopt, weten we. En het is
helaas ook niet zo dat het geld voor-

al terechtkomt op scholenmet veel
autisten of zwakbegaafdenleerlin-
gen. Kinderen opwitte scholen heb-
ben relatief vaker een rugzakje. Kin-
deren krijgen namelijk een rugzakje
als ze afwijken van het gemiddelde
in de klas. Op zwarte scholen ismen
daarminder alert op.
Het onderwijs voor kinderen die

moeilijk kunnenmeekomen,moet
anders worden georganiseerd. Dat
doe je niet door die speciale zorg de
nek om te draaien. Ik ben vanme-
ning dat het niet de strijd tegen se-
gregatie is die deminster opgeeft.
Wat ze werkelijk opgeeft, is het ide-
aal: goed onderwijs voor iedereen.

Lodewijk Asscher is wethouder Jeugd

en Onderwijs en Financiën in

Amsterdam.
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Revolutiemaak je op
straat, niet op internet

D
e beelden van de veldslag op
en rond het Tahrir-plein in
Caïro staan in schril contrast

met de beeldvorming over de op-
stand in Egypte. Zo zien we op en
neer golvendemassa’s mensen die
elkaarmet stenen en stokken te lijf
gaan, en tegelijkertijd zoudenwe ge-
tuige zijn van een opstand in gang
gezet en gehouden door geavanceer-
de communicatietechnologieën.
De discrepantie tussen de eenza-

mer twitteraar of blogger die van-
achter zijn of haar laptop demeute
mobiliseert en deman die op een ka-
meel diezelfdemeute uiteen pro-
beert te drijven, kon nauwelijks gro-
ter zijn. Die discrepantie wordt ver-
oorzaakt door een eigentijdsemy-
the: demythe dat er zoiets als een
Twitteropstand of een Facebookre-
volte zou bestaan.
Deze fabel wordt in stand gehou-

den doordatmen socialemedia als
Twitter en Facebook iets toedicht
wat hun ten enenmale ontbreekt:
macht. Of het nu de Groene Revolu-

tie in Iran was of de Jasmijnrevolutie
in Tunesië, ook in het internettijd-
perk zijn het uiteindelijk demassa’s
op straat die regimes aan het wanke-
len brengen, en niet het twitterende
individu.
Macht bestaat namelijk bij de gra-

tie van demeute die, al dan nietmet
geweld, het publiek domein voor
zich opeist. Zodramen de openbare
ruimte prijsgeeft, ‘verdwijnt’ achter
de anonimiteit van Twitter of Face-
book, verliest men ookmacht. De
discussie over de rol van socialeme-
dia bij de recente omwentelingen,
gaat goeddeels voorbij aan dit as-
pect. Men veronderstelt dat deze
media een zekeremacht bezitten,
maar vergeet te vragen wat de aard
van diemacht danwel is.
Wel bezien bezitten socialemedia

überhaupt geenmacht. Macht ont-
staat, in de woorden van politiek fi-
losofe Hannah Arendt, ‘wanneer
mensen samenkomen en eensge-
zind handelen’. Deze twee karakte-
ristieken ontbreken bij media zoals
Twitter en Facebook. Het zijn krach-
tige bronnen van communicatie en
informatie, zeker. Maar de aard van
de berichten is net zo divers als van
de individuen die ze versturen.

Bovendien is de virtuele ruimte
een uitlaatklep die het zonder sa-
menscholing kan stellen. Dat werkt
een zekere vrijblijvendheid in de
hand. Een bericht is snel verzonden,
waar of onwaar, doordacht of on-
doordacht, maar bovenal verzonden
vanuit de beslotenheid van het pri-
védomein. Men hoeft de straat niet
meer op omde strijd aan te kondi-
gen of om het pamflet te versprei-
den.
Juist die stap is zo wezenlijk voor

de effectuering van demacht van de
massa; met de eerste kop buiten de
deur begint de werkelijke strijd om
macht, want uiteindelijk draait het
om de toeëigening van de straat en
niet om het bezit van de digitale
snelweg.
Niet dankzij, maar ondanks Twit-

ter en Facebook gaanmensen de
straat op. De opstanden in Iran, Tu-
nesië en Egypte zijn geen internet-
revoluties. Eenmedium als Twitter is
precies wat het woord zegt: eenme-
dium, een instrument. De kracht
van een in strument is altijd afhan-
kelijk van de vaardigheid van de ge-
bruiker, maar dat geldt niet voor
macht. Voormacht is, zoals al eeu-
wenlang blijkt, niets anders nodig
dat de samenkomst vanmensen.
Macht hoeft zich nergens van te be-
dienen, heeft geen instrumenten
nodig, slechts de volharding en op-
offeringsgezindheid van demenigte
op straat bepaalt de werkelijkheid
vanmacht.
Zowel de aanhangers van de Groe-

ne Revolutie in Iran (de zogenaamde
Twitterrevolutie van bijna twee jaar
geleden) als de betogers op het Tah-
rir-plein in Egypte van vandaag, zul-
len het beamen: uit het toetsenbord
van een laptop groeit geenmacht.

Hans Schnitzler is filosoof. Hij woont

en werkt in Barcelona. Hij betoogt dat

de opstand in Egypte niet is gemaakt

door Facebook of Twitter, maar door

de volharding van de menigte die zich

de straat heeft toegeëigend.

Hans Schnitzler

Pas buiten de deur
begint de echte
strijd om de macht

Geef universiteit
eenmalig geld
voor jong talent

N
WO-voorzitter Jos Engelen
zegt dat er 40miljoen euro
bij moet komen voor de zoge-

naamde vernieuwingsimpuls (We-
tenschap, 5 februari). Via deze im-
puls ontvangen demeest talentvolle
jonge onderzoekers een subsidie
waarmee ze vier jaar lang onderzoek
aan een universiteit kunnen doen.
Meestal gaat het budget voor de

NWO ten koste van de budgetten
voor de universiteiten. Als NWO er
40miljoen bij krijgt, gaat er bij de
universiteiten 40miljoen af. Als
NWOmeer jonge talenten kan subsi-
diëren, kunnen de universiteiten
juist minder jongeren aanstellen.
Kennelijk vindt de overheid dat de

universiteiten te weinig jonge on-
derzoekers een kans geven zich te
bewijzen. Al eerder zeiden de uni-
versiteiten dat ze voor het aanstel-
len van jonge onderzoekers bij voor-
keur niet gebruikmaken van hun ei-
gen budgetten. Bij de protestactie
van honderden hoogleraren enige
weken geledenwas een van de argu-
menten dat als aardgasopbrengsten
niet langer gebruikt kondenworden
voor de financiering van onderzoek,
zoals het kabinet heeft aangekon-
digd, erminder jonge onderzoekers
kunnenworden aangesteld. Waar-
om universiteiten die jonge onder-
zoekers niet gewoon uit eigen bud-
get betalen, in plaats van ons aard-
gasgeld daarvoor temoeten gebrui-
ken, legden ze niet uit.
Aangezien de universiteiten jonge

onderzoekers niet genoeg in dienst
nemen, heeft NWO die taak overge-
nomen via de VENI-commissies. Die
commissies zijn samengesteld uit
hoogleraren van de diverse vakge-
bieden en zij beoordelen de indivi-
duele onderzoeksvoorstellen. De
procedure is zeer tijdsintensief. Er
komen grote hoeveelheden voorstel-
len op de commissieleden af. De uni-
versiteiten willen garanderen dat ze
een groot deel van het NWO-budget
terugkrijgen en sporen daarom jan
en alleman in hun eigen instelling
aan toch vooral onderzoekvoorstel-
len in te dienen.
Die voorstellen beslaan bovendien

een zeer breed terrein, want hoewel
de commissies per vakgebied zijn sa-
mengesteld, zijn die vakgebieden zo
ruim gedefinieerd dat de commis-
sieleden tot in alle uithoeken van
het betreffende onderzoekveld voor-
stellenmoeten kunnen beoordelen.
Helaas blijkt niet ieder commissielid
in staat over ieder voorstel een ge-
fundeerd oordeel vellen. Het ligt
dan ook voor de hand dat niet elk
oordeel even afgewogen kan zijn.

Om via de NWO jonge onderzoe-
kers te werven, is een dure en tijdro-
vende beoordelingsprocedure ont-
worpen. Toch is er geen garantie dat
de subsidies terechtkomen bij de
beste kandidaten en de beste voor-
stellen. Er is een beteremethode om
de universiteiten aan te sporen jon-
ge en talentvolle onderzoekers aan
te trekken. NWO zou eenmalig, zon-
der voorwaarden vooraf, een budget
voor jonge onderzoekers aan univer-
siteiten kunnen geven. Zij krijgen
dan de kans een reservoir aan talen-
ten op te bouwen.
Het is niet zo ingewikkeld te be-

oordelen of de universiteiten daarin
slagen. NWO hoeft na enige tijd al-
leenmaar de cv’s op te vragen van
de onderzoekers jonger dan 35 jaar
die bij de universiteiten werken, en
na te gaan of daar publicaties van
hoge kwaliteit op staan. Als naar het
oordeel van NWO de universiteit vol-
doende talentvolle jonge onderzoe-
kers heeft aangesteld, kan de instel-
ling een vervolgsubsidie krijgen.
Die vervolgsubsidie bestaat dan uit
een deel dat direct ten goede komt
aan de beste individuele onderzoe-
kers bij de instelling en een deel dat
ten goede komt aan de instelling
zelf. Die laatste subsidiemoet be-
steed worden aan de aanstelling van
jonge gepromoveerde onderzoekers
op eenmanier die de instelling goed
dunkt. Opnieuw beoordeelt NWO op
een later tijdstip of dat tot het ge-
wenste resultaat heeft geleid.
Deze simpele procedure stimu-

leert universiteitenmeer jonge ta-

lentvollemensen aan te stellen. Ten
eerste omdat ze daarvoor demidde-
len hebben verworven en ten twee-
de omdat het aanstellen van jonge,
talentvolle onderzoekers er toe kan
leiden dat via vervolgsubsidies van
NWOhet aantal jonge onderzoekers
nog verder vergroot kan worden.
Het huidige systeem van ‘stimule-

ringssubsidies’ is tijdrovend voor de
commissieleden en frustrerend voor
de jonge onderzoekers, zoals uit in-
terviewsmet enkelen van hen blijkt
(Wetenschap, 5 februari). Het hele
systeem is ook zinloos, omdat door
de schijn van objectiviteit en trans-
parantie te veel het idee wordt gege-
ven dat de subsidietoekenning wel-
overwogen gebeurt. Of iemand goed
genoeg is om als onderzoeker te
functioneren, kan eigenlijk niet
door een willekeurig samengestelde
commissie worden bepaald.
De hierboven geschetste procedu-

remaaktmeer gebruik van het we-
tenschappelijke forum, waarvan re-
dacties van wetenschappelijke tijd-
schriften nog steeds de kern vor-
men. Dat forum kan heel goed bepa-
len of iemand excellent is of niet.

Harrie Verbon is hoogleraar openbare

financiën in Tilburg en was twee jaar

voorzitter van diverse VENI-commis-

sies. De wijze waarop NWO universi-

teiten stimuleert jonge onderzoekers

aan te trekken, is ondeugdelijk.

Harrie Verbon

Wetenschappelijk
forum kan
excellentie bepalen

4 februari 2011. Anti-Mubarak demonstranten breken een trottoir op. De stenen zijn bedoeld om het Tahrirplein te kun-

nen verdedigen tegen aanhangers van de president. Foto Getty Images


