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Nederland waardeert Rusland
voor de allerlaatste maal

M

et het bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan Moskou wordt dit weekeinde het
Nederland-Ruslandjaar officieel beëindigd. Een jaar
dat zeker door ontwikkelingen de afgelopen maanden een imago heeft gekregen van een bijzonder
jaar, vooral in negatieve zin. Zelfs het woord ‘rampjaar’ is gevallen.
Het initiatief was bedoeld om Nederland en Rusland niet alleen op
economisch maar ook op maatschappelijk gebied gezamenlijk te laten werken aan innovatie en modernisering, zoals het twee jaar geleden in een verklaring van premier Rutte en de toenmalige Russische president Medvedev werd gesteld. Nu het jaar bijna is afgelopen, overheerst het beeld dat het Nederland-Ruslandjaar in het teken is komen te staan van een botsing tussen twee staten en hun
achterliggende culturen. Het ligt genuanceerder.
Om direct een misverstand weg te nemen: het Nederland-Ruslandjaar waartoe de Medvedev Nederland in 2009 uitnodigde, is strikt
genomen géén vriendschapsjaar. Het is een zogeheten bilateraal
jaar dat Rusland van tijd tot tijd ook met andere landen organiseert.
In die zin hadden Tweede Kamerleden die de afgelopen weken
spraken over een „mislukt feestjaar” het bij het verkeerde eind. Wat
natuurlijk niet wegneemt dat het jaar zeker op het culturele vlak
met zijn vele manifestaties in Nederland en Rusland wel degelijk
feestelijke trekjes had.
Incidenten en de reacties daarop hebben de toon gezet van het Nederland-Ruslandjaar. Dat begon al direct bij de opening in april in
Amsterdam door de Russische premier Poetin. De Amsterdamse
burgemeester Van der Laan was semidemonstratief (‘gelukkig een
volle agenda’) afwezig bij de festiviteiten in de dependance van de
Hermitage. Hij toonde daarmee behalve een verkeerde vorm van
getuigenispolitiek ook een dubbele moraal. Want de stad Amsterdam profiteert in toeristisch opzicht wel volop van het NederlandRuslandjaar met bijvoorbeeld op dit moment de Malevitsj-expositie
in het Stedelijk Museum.
Afgelopen oktober riepen beide landen over en weer elkaars ambassadeurs op het spreekwoordelijke matje. Dit als gevolg van niet
te met elkaar te vergelijken incidenten rondom diplomaten. In Nederland betrof het ongepast – want in strijd met de diplomatieke onschendbaarheid – optreden van de Haagse politie tegen de tweede
man van de Russische ambassade. Er volgden excuses van minister
Timmermans (Buitenlandse Zaken, PvdA) maar die gingen vergezeld van begrip voor het handelen van de agenten.
Zo’n dubbele boodschap is voor binnenlands gebruik weliswaar begrijpelijk, maar in het diplomatieke verkeer uitermate onhandig.
Zoals het ook niet slim was van Timmermans om een dag na de excuses op zijn Facebook-pagina het nummer Je ne regrette rien van
Edith Piaf te ‘liken’. Nu kan de minister bij hoog en bij laag beweren
dat er geen enkele relatie bestond tussen beide zaken, maar van tact
en diplomatiek vernuft getuigde deze posting niet. Schijn vermijden
is ook een opdracht voor verantwoordelijke bestuurders.
En dan is er natuurlijk nog de kwestie rondom het opgebrachte
Greenpeace schip Arctic Sunrise en zijn dertigkoppige bemanning
die door de Russen is gevangengenomen. Het heeft geleid tot harde
woorden over en weer en een procedure waarbij Nederland de hulp
van het Zeerechttribunaal in Hamburg heeft ingeroepen.

Hou op met vergelijken
van mannen en vrouwen
Laat de m/v
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bepalen – en niet
steeds doen wat
anderen vinden
dat zij moeten
doen, meent
Sarah Domogala.
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rouwen wringen zich in allerlei bochten om deel te nemen aan het moderne leven.
Maar vrouwen hebben er genoeg van zichzelf uit te putten om aan de heersende
norm te voldoen, die bovendien door
mannen wordt bepaald. We moeten een
eigen norm bepalen, waarin vrouwen beter tot hun recht komen in de samenleving
en op de arbeidsmarkt.
Afgelopen jaar maakte ik een documentaire over het gedachtegoed achter de
heersende modetrend, waarin vrouwen
zich soberder gaan kleden. In die zoektocht stuitte ik onverwacht op het fenomeen ‘de nieuwe vrouw’. Zij blijkt de voortrekker van het nieuwe feminisme.
De nieuwe vrouw laat zich het best omschrijven als een moderne vrouw met veel
verschillende rollen. Ze is moeder, echtgenoot, ambitieus en wil zich persoonlijk
ontwikkelen. Deze rollen, die ze tegelijkertijd op zich neemt, probeert ze met evenveel toewijding te vervullen. Ook bepaalt
ze zelf hoe vaak ze bij haar kinderen wil
zijn en wanneer ze haar telefoon uitzet. Ze
rekent af met schoonheidsidealen en clichés over wat een goede moeder of ambitieuze ondernemer zou moeten zijn.
Ik ben niet de enige nieuwe vrouw. Bij
nagenoeg alle vrouwen om me heen
(hoog- en laag opgeleid, uit provincie en

Vrouwen aan de top, gelijke
beloning, jonge moeders, de
discussie gaat altijd over wat
vrouwen moeten
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e geenszins volledige lijst van gebeurtenissen roept de prangende vraag op: is dit het gedrag van vrienden? Nee, maar
zoals het tegenwoordig in verband met het Amerikaanse afluisterschandaal veel gehoorde citaat van de de Franse president De
Gaulle luidt: staten hebben geen vrienden, maar belangen.
De belangen die Nederland en Rusland bij elkaar hebben, zijn evident. Het economische onderdeel van het bilaterale jaar heeft dat
bewezen. Ook op cultureel terrein was er een waardevolle uitwisseling. Maar het derde onderdeel van het bilaterale jaar, de zogeheten
politieke en maatschappelijke pijler, is een ander verhaal.
Rusland als rechtsstaat blijft zich in een zeer zorgwekkende richting
bewegen. De bijzondere aandacht voor Rusland in het bilaterale
jaar heeft deze ontwikkeling extra onder de aandacht gebracht en
ter discussie gesteld. Vanuit die optiek is het Nederland-Rusland
jaar zelfs een groot succes geweest. Maar anders dan president
Medvedev in 2009 had bedoeld.
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Randstad, met fulltime - of parttime baan)
zie ik eenzelfde mentaliteit. We zijn er niet
in geïnteresseerd ons met mannen te vergelijken. Want juist waar het systeem vierkant is en wij rond zijn, zit de informatie.
Het is mijn keuze om én moeder én ambitieus te willen zijn. Dus laat het ook mijn
keuze zijn hoe ik die rollen invul in mijn leven.
Niet iedereen laat mij die keuze. Minister Jet Bussemaker hamerde afgelopen
september in een omstreden nota op grotere economische zelfstandigheid van
vrouwen. Maar die nota, waarin de minister eigenlijk stelde dat ik me schuldiger
moet voelen tegenover de staat dan tegenover mijn kinderen, maakt de mal waarin
vrouwen zich moeten voegen alleen maar
kleiner. Waarom niet groter?
Voor mij is de huidige emancipatiediscussie vruchteloos. Zeker toen ik zelf moeder werd, had deze geen enkele betekenis
in mijn leven. Want hoe combineer je ambities en gezin? Hoe ver ga je voor je werk,
je relatie, je kinderen, je familie, je gezondheid?
Dat zijn uiterst complexe vragen – en het
antwoord moet je nooit buiten jezelf zoeken.
Toch zie ik vrouwen niet anders doen

dan dat. Ze zoeken antwoorden in de ideaalbeelden die onze beeld- en mediacultuur zo overvloedig schetst. Omdat het geluk belooft. Omdat er te weinig voorbeelden van vrijgevochten vrouwen zijn.
We komen voort uit generaties vrouwen
die keihard hebben gestreden voor gelijkheid. Maar het feit dat we gelijk zijn, betekent niet dat we hetzelfde zijn. Zolang we
mannen en vrouwen met elkaar blijven
vergelijken, komt onze emancipatie niet
verder. We leven momenteel in een mannencultuur, en dat betekent per definitie
dat de vrouw een handicap heeft.

V

rouwen aan de top, gelijke beloning, jonge moeders; de discussie
gaat altijd over wat vrouwen moeten om zich te kunnen meten met mannen. Het gaat niet over het vrouwelijk potentieel, niet over de werkelijke rol van
vrouwen in de samenleving. Het is een discussie die wordt gevoerd tussen de vrouwen die wel bereid zijn om grote persoonlijke offers te brengen voor hun carrière en
de vrouwen die die offers niet willen of
kunnen brengen.
In plaats van ruimte te maken voor elkaars keuzes en vrouwelijke solidariteit te
voelen, veroordelen we elkaar blijkbaar
liever.
En het is niet de schuld van mannen dat
het daar zo schuurt. Zolang we met onze
ronde vormen proberen vierkant te worden, verzwakken we onszelf en houden we
eigenhandig de mannencultuur in stand.
Onze ontkenning van onze ware kracht en
natuur zal de vrouwencultuur nooit voeden of duidelijker omlijnen.
Lena Dunham, Angelina Jolie en Phoebe
Philo zijn voorbeelden van nieuwe vrouwen. De mollige Dunham is in haar tv-serie
Girls bloot te zien en ontvangt geen hoon.
Opmerkelijk. Actrice Jolie vertelt openlijk
over het preventief laten verwijderen van
haar borsten vanwege een borstkankergen. Het tast haar positie als schoonheidsicoon niet aan, maar maakt haar zelfs populairder. Phoebe Philo van modehuis Céline neemt op het hoogtepunt van haar
carrière twee jaar vrij om „haar gezin op te
zetten”. Het moederschap als prioriteit is
ongehoord.
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eze vrouwen durven te breken met
de heersende wetten, waarden en
normen. Want die staan hun potentieel in de weg. En ze zijn daarbij niet
bang voor het oordeel van mannen. Overigens hebben ze ook geen tijd om aan penisnijd te lijden. Hun kracht en eerlijkheid
wordt omarmd door vrouwen en geaccepteerd door mannen.
De wereld is klaar voor de nieuwe
vrouw. Die hebben we ook keihard nodig.
Werkelijk afrekenen met alle dwingende
ideaalbeelden is de enige volgende en logische stap in onze emancipatie. En daar
hebben we geen man voor nodig, niet één.
We hebben enkel ons meest oorspronkelijke zelfvertrouwen nodig om onvoorwaardelijk te gaan geloven in onze eigen stem.

Staatsbezoek
Advertentie

Goed, het programma is dus helder?
Zeker. Eerst doen we de korte inleiding Kremlinologie voor beginners,
verplichte kost. Dan volgt de dronken autorit met blikschade. Daarna
een korte pauze om de kinderen af te ranse.. eh, af te halen. In de middag deelname aan de arrestatie van een aantal homoseksuele actievoerders. Eventueel, als de tijd het toelaat, met bezichtiging van het
cellenblok; gepaste kleding is voorhanden.
En wat doen we voor de dames?
Nou ja, we hebben het spiegelschrijven met lippenstift.
Helemaal goed.
(SdJ)

Zondag 10 november

NRC KLASSIEK

Restaurant Café
Rokin 65
Amsterdam
(vlakbij de Dam)
T 020 755 35 53

Ella Rombouts (sopraan), Eva Traa (viool), Jaap Wisselink (piano)
vertolken hun programma ‘Dromend over verre oorden’ met werken
van o.a. Ravell, Weill en Saint-Saens.
I.s.m. Conservatorium van Amsterdam
12.00 uur | Gratis entree
Meer informatie op nrcrestaurantcafe.nl
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De PvdA stemde deze week, na een
overweging van twaalf jaar en een
slotdebat van twaalf uur, in met de
aanschaf van de JSF. Het kabinet
was blij, de oppositie kon prijsschieten op het gedraai van de socialisten.
PvdA Kamerlid Angelien Eijsink:
„Het stoplicht staat op oranje”.
Eijsink, twaalf uur later: „Ik heb voldoende garanties om de volgende
stap namens de PvdA te kunnen zetten (...)”
Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD) over de gevreesde geluidsoverlast rond Leeuwarden en Volkel: „Maar ik heb ook
wel eens gezegd: je kunt het geluid
ook zien als de sound of freedom.”
CDA Kamerlid Raymond Knops:
„Dit voelde als een slechte film
waarvan je de afloop al weet”.
SP Kamerlid Jasper van Dijk: „PvdA
maakt de draai van de eeuw”.

COLUMN
ROSANNE HERTZBERGER

Aanzien

D

ames en heren, wetenschappers.
Alles moet anders. Dat zeggen de
initiatiefnemers van Science in
Transition. Frank Miedema en
consorten bespreken in hun position paper een lange lijst aan punten. De universiteit is een publicatiefabriek geworden. Er is een overschot aan zowel promovendi als aan studenten. Er is teveel commercie,
te weinig publiek geld. Er wordt teveel tijd besteed aan beursaanvragen en te weinig tijd aan
onderwijs. Er is te veel fraude en slordigheid. Er
is een tekort aan maatschappelijke relevantie. Er
is te weinig ruimte voor niet-sexy wetenschappers en te weinig plek voor risicovolle projecten.
En er is te veel aanzien. Het volk verkeert, volgens de schrijvers, in de veronderstelling dat wetenschappers een soort engelen zijn. Maar ze
hebben het mis. Wetenschappers zijn net mensen. Mensen die ruzie maken, die frauderen, die
koketteren, die discrimineren en stoere verhalen ophangen bij tijdschriften om gepubliceerd
te worden.
Wetenschappers moeten van dat aanzien af, kritischer benaderd worden, steviger ondervraagd.
Bijna iedereen klaagt over het verlies van autoriteit: rechter, dominee, advocaat, arts, boekhouders en politicus. En de enige die nog wat autoriteit over heeft gehouden, de wetenschapper,
stelt voor om die autoriteit zo snel mogelijk te
ondergraven. Fascinerend.
Ik ben het op veel punten eens met de schrijvers.
Maar voor een groot deel bestaat hun betoog
ook uit een soort D66-gezwets over de relatie
wetenschap/maatschappij. Volgens de schrijvers
zou de maatschappij meer betrokken moeten
worden bij wetenschap. Het publiek zou moeten
debatteren over waar onderzoeksgeld naar toe
moet, kiezen tussen een Higgs-deeltje, een mala-

riavaccin of alternatieve energie. Kortom, de
maatschappij moet de wetenschappelijke agenda bepalen.
Het is een prachtig streven, daar niet van. Het
deed me denken aan die schattige partijen die in
2005 vonden dat Nederlanders in staat waren
om een weloverwogen beslissing te nemen over
de Europese Grondwet. Maar dat soort gebrek
aan realiteitszin boezemt ook angst in. Welk
beeld hebben de initiatiefnemers van die maatschappij?
Goed, er is de afgelopen decennia in het kader
van de kenniseconomie veel gebeurd om scientific literacy bij het publiek op te krikken. Driehoog stapelen we ze op tegen de muren van de
collegezalen om zo veel mogelijk kennis in zo

Driehoog stapelen we ze op tegen
de muren van de collegezalen om
zoveel mogelijk kennis in zoveel
mogelijk mensen te proppen
veel mogelijk mensen te proppen. Maar de maatschappij blijft ook voornamelijk bestaan uit
mensen die hun buurvrouw vertrouwen als die
zegt dat vaccinaties autisme veroorzaken. En uit
mensen die eigenlijk alleen onderzoek willen
naar de ziekte van hun neefje, en niet naar de
ziekte van Pompe. En uit mensen die DNA griezelig vinden, en het vooral niet in hun voedsel
wensen terug te vinden. Die mensen moeten
gaan bepalen wat de wetenschappelijke prioriteiten zijn. Willen we dat echt?
Het klinkt neerbuigender dan het is. Het publiek
is niet dom, het publiek is in andere dingen gespecialiseerd. En wetenschap is precies zo’n on-

derwerp dat verstandig is om uit te besteden.
Neem het vakgebied van de biologie: ik vind het
ingewikkeld genoeg om uit te leggen wat een eiwit is, of wat een eiwit doet in een cel. Laat staan
dat ik het zo goed kan uitleggen dat degene die
mij aanhoort een weloverwogen besluit kan nemen over welke eiwitten prioriteit moeten krijgen in het toewijzen van onderzoeksgeld. Het
wordt nog erger als ik daarbij ook geacht wordt
de onzekerheden in het vakgebied te communiceren, zoals Miedema et al. graag zouden zien.
Nog een schepje realisme erbij: de grootste uitdaging is waarschijnlijk om een publiek te vinden dat überhaupt bereid is om langer dan 5 minuten naar zo’n verhaal te luisteren.
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e vraag is of de schrijvers écht blij zouden
zijn met publieke zeggenschap over onderzoeksgeld. Op een andere plek beklagen ze zich erover dat fondsen als Alpd’HuZes,
Aidsfonds en KiKa te veel sturen op resultaatgericht onderzoek, en te veel vragen om concrete
bijdragen. Maar dat zijn fondsen waar het publiek al wél behoorlijke invloed heeft. Juist dat
soort onderzoek heeft de voorkeur van het volk.
Niet begrijpen, maar ingrijpen. Waar voor je
geld, resultaten, liever vandaag dan morgen.
Hier een nieuwe stelling: de kloof tussen wetenschap en publiek is zo erg nog niet. Universiteiten moeten blijven opleiden. Populair wetenschappelijke programma’s, blogs en krantenbijlagen moeten blijven inlichten. Wetenschap
moet een belangrijke plek in het onderwijs houden. Maar echte betrokkenheid bij de grote wetenschappelijke dilemma’s is òf niet realistisch
òf het zorgt ook meteen voor het door Science in
Transition gewenste verlies van aanzien.
Rosanne Hertzberger is microbioloog.

