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Wat doen júllie
elitair zeg...
Mag ik me even voorstellen? Ik
ben een 19-jarige studente aan de
VU te Amsterdam (inderdaad, de
universiteit waar Linda ‘Cheryl
Morero’ de Mol zelf ooit studeerde) en Gooische Vrouwen-fan van het
eerste uur.
Vorige week dinsdagavond was
ik een van de 5000 vrouwen, homo’s en (ongelukkige) partners
van eerder genoemde stereotypen
die de vier uur durende voorpremière van de film mochten zien.
Weken van tevoren had ik twee
bioscooptickets bemachtigd voor
mij en mijn tevens hoogopgeleide, Gooische Vrouwen-sceptische,
beste vriendin.
Uitgedost en op onze mooiste
hakken – stel je even Claire en Anouk voor – hebben wij in onze
stoeltjes twee uur gehikt van het
lachen. Schateren om Claire die
door haar nieuwe verkering een
paar pondjes is aangekomen (hulde aan actrice Tjitske Reidinga die
vijf weken na een bevalling op de
set stond), hikken om Lies Visschedijk (die inmiddels weer op
het toneel te aanschouwen is) en
hysterisch hikken om Cheryl
a.k.a. Linda die zich als hoogopgeleide voordoet als Jordanese met

enkel een kappersopleiding.
Gooische vrouwenwijsheid,
„dat is afgeven op de gestudeerde
elite”, citeer ik uit nrc.next van
woensdag 9 maart. Maar als studente die zich dagelijks in een elitair milieu wentelt, vond ik de
film – net als de serie – geweldig.
Waarom? De elite die Cheryl en
aanhang zogenaamd belachelijk
maken, neemt zichzelf doorgaans
maar al te graag te serieus. En wat
is er nu mooier dan een landelijk
bioscoopsucces, dat die zelfreflectie (en humor!) een beetje terugbrengt onder ons, de toekomstige
bankiers, advocaten en artsen?
Nee, mijn opperbeste humeur
kon de morning after Gooische
Vrouwen zelfs niet verpest worden door dit artikel. Wie deze vier
vrouwen wil betichten van afgeven op de elite en gebrek aan creativiteit, moet eerst goed bij zichzelf te rade gaan. Is de vervelende
nasmaak van de film inderdaad
een misser van de Mol? Of is het
dat gebrek aan zelfreflectie dat de
kop opsteekt?
Om Cheryl Morero zelf nog
maar eens te citeren (tegen haar
Gooische vriendinnen): „Wat
doen júllie elitair zeg...”
Maartje Geels (19)
Student, Amsterdam

Schilderij wel,
T-shirts niet
Louis Vuitton heeft een puntje
©

Een Louis Vuitton-logo
gebruiken op een schilderij
valt onder artistieke vrijheid.
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Maar de kunstenares
maakte ook shirts en posters
met dit dessin. Dat gaat te ver.

Door Laurens Kamp
Professor Dirk Visser bekritiseerde de
beschikking van de rechtbank Den
Haag over het gebruik van het design
van Louis Vuitton in een kunstwerk
van de Deense kunstenares Nadia Plesner (Opinie, 10 maart). Hij stelt dat
de beschikking fout is, aangezien (1)
niet getoetst is aan de vrijheid van
meningsuiting en (2) een ex-parte
maatregel (de hyper-spoedprocedure)
in dit geval geen geschikt middel is.
Allereerst: Louis Vuitton speelt het
handig. Want het modelrecht bevat –
in tegenstelling tot andere intellectuele eigendomsrechten zoals het auteursrecht – geen uitzondering voor
het gebruik in kunstwerken; alleen
voor gebruik in de particuliere sfeer
en voor niet-commerciële doeleinden. Het is dus niet ‘of’, maar ‘en’.
Het modelrecht verbiedt aldus het gebruik van een model buiten de privésfeer, waaronder ook wordt verstaan
het „gebruiken van een voortbrengsel
waarin het model is verwerkt”. Door
het opnemen van het bewuste design
maakt mevrouw Plesner strikt genomen dus inbreuk op de modelrechten
van Vuitton.
Moet deze inbreuk dan worden gerechtvaardigd door de vrijheid van
meningsuiting? Jazeker. Dit wordt
door de rechtbank ook met zoveel
woorden gezegd wanneer wordt
overwogen dat mevrouw Plesner
„een kunstuiting heeft gebruikt om
de aandacht te vestigen op de situatie
in Darfur” en dat zij „de aandacht
heeft willen vestigen op een schrijnend verschil tussen enerzijds luxe
en welvaart en anderzijds armoede en
hongersnood in Darfur”. Dit moet
Louis Vuitton zich laten welgevallen,
want hoge bomen vangen veel wind.
Het schilderij Darfurnica hoeft dus

Darfurnica van Nadia Plesner
niet te worden overgeschilderd. Ook
Youp van ’t Hek en cartoonist Oppenheimer kunnen rustig slapen.
De grens van vrijheid van meningsuiting is volgens de rechter echter
overschreden vanaf het moment dat
mevrouw Plesner het model gebruikt
als een uithangbord voor haar eigen
(andere?) producten en haar eigen
werk. Zo maakte mevrouw Plesner Tshirts en posters met daarop een afbeelding van een kind met een Louis
Vuitton tas. Ook gebruikte zij de
schildering van het kind met de tas
als uithangbord voor haar tentoonstelling in Kopenhagen. Met dit gebruik overschrijdt mevrouw Plesner
naar mijn mening de vrijheid die zij
als kunstenares behoort te genieten.
Dit gebruik is niet in de particuliere
sfeer, noch voor commerciële doeleinden. Het afbeelden van de tas is ook
niet noodzakelijk, hiervoor had zij
evengoed een witte tas of een ander
element uit haar schilderij kunnen
gebruiken. Het betreft gebruik van
het model voor commerciële doeleinden, hetgeen is voorbehouden aan
Louis Vuitton.
Dit neemt niet weg dat het niet bepaald chique is om als multinational
een hyper-spoedprocedure in te zetten tegen een enkele kunstenares. Dit
zal, naar ik aanneem, ook zeker door
de rechtbank worden meegewogen in
het verloop van deze procedure.
Laurens Kamp is advocaat te Amsterdam.
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Breinimplantaat of liever een blufpil?
Technologie helpt vrouwen meer dan die
©

Vrouwen kunnen profiteren
van de doorbraken in de
‘verbetergeneeskunde’.
© Maar dan moeten ze wel de
onderzoeksagenda gaan
bepalen.

Door Martijntje Smits
Als Cheryl uit Gooische Vrouwen een
borstvergroting cadeau krijgt, is ze
uiteindelijk heel tevreden: ze had
haar nieuwe borsten „voor zichzelf
genomen”. Net als Cheryl doen veel
vrouwen niet moeilijk over knutselen
aan hun schoonheid: de klinieken
voor cosmetische chirurgie tieren welig. Maar als het gaat om onze prestaties te verhogen door middel van andere ‘human enhancement-technieken’, laten we veel kansen liggen.
Terwijl onze mannelijke medemens, vooral de jongere, hoogopgeleide man, zijn extensies gretig uitbreidt – het zijn mannen die de
nieuwste iPhones, hartslagmeters,
grasmaaierrobots en kekke bolides
aanschaffen – hobbelen veel vrouwen
er achteraan. Techniek is een zwaar
onderbenutte strategie in de emancipatiestrijd.
Ook op internationale vrouwendag, vorige week, klonken weer de
vertrouwde mantra’s: sociaal-economische maatregelen (meer kinderopvang, gelijke rechten, gelijk inkomen, quota) of empowermentboeken
en moralisering (vrouwen moeten uit
de deeltijdbaan, mannen moeten
meer zorgen, vrouwen moeten niet
zeuren, mannen moeten meer diversiteit toelaten in de Raad van Bestuur).
Met human enhancement, oftewel
‘verbetergeneeskunde’, dient zich
echter een heel andere strategie aan.
Human enhancement gaat niet over
het genezen van ongezonde mensen,
maar over het verbeteren van menselijke prestaties met nieuwe technologie. Altijd al probeerden we ons menselijk tekort op te heffen met behulp
van techniek: we hebben kleren, huizen, gereedschap, onderwijs, brillen
en beugels. Maar met de nieuwe medische technologie, biotechnologie,
genetica, brein-computerinterfaces,
farmaceutica en nanotechnologie
kunnen we nog veel verder gaan. Tot
diep onder de huid.
Cosmetische chirurgie is het bekendste voorbeeld: de afgelopen tien
jaar groeiden cosmetische ingrepen
uit van een taboe tot een statussymbool, net als tanden witten en ogen laseren. Ook de opmars van concentratiepillen zoals Ritalin voor tentamens
op universiteiten is een voorbeeld, of
prenatale genetische diagnose (PGD)
om de meest vitale embryo’s te selecteren. Iets verder in de toekomst liggen gendoping of neurologische implantaten tegen depressies. Dan heb
je nog spierversterkers, geheugenverbeteraars, hormonen voor je zelfvertrouwen, controle over de eigenschappen van je nageslacht, de vrouwelijke Viagrapil. Op de langere termijn komt het ideaal van de bionische mens in zicht die sterk is als een
leeuw, ziet als een nachtuil en hoort
als een herdershond.
Mensen verbeteren, dat klinkt mis-
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paard met indrukwekkend straatprotest en dito televisiebeelden.
In Marokko zoekt koning Mohammed VI een weg die minder
spectaculair oogt, maar wel ingrijpend kan zijn.
Bijna drie weken nadat ook Marokkanen in Rabat en Casablanca
de straat op gingen om verandering te eisen, heeft de koning
woensdag constitutionele hervormingen aangekondigd.
In theorie hebben die hervormingen iets om het lijf. Hoewel
het naar absolutisme neigende artikel 19 in de Grondwet niet
wordt gewijDit keer kan
zigd – de koning blijft
koning
gaMohammed VI gewoon
rant staan
niet meer zo
voor het geloof en de
gemakkelijk
Staat – kunterug
nen de concessies van
Mohammed VI de deuren openen
naar een scheiding van machten,
politiek pluralisme en bestuurlijke decentralisatie. Dat zijn allemaal essentialia voor een democratie.
De belangrijkste stap richting
een echte constitutionele monarchie is het voornemen dat de premier niet meer wordt benoemd
door de koning, maar door de
grootste partij in het parlement.
Ook de beloften om onafhankelijke rechterlijke macht in te voeren
en een gekozen lokaal bestuur in
plaats van de benoemde prefecten,
wijzen daarop. En de erkenning
van de Berbers als eigen bevolkingsgroep kan een culturele
doorbraak worden.
Hoopgevend is ook dat de

Sterk als een leeuw,
ogen van een nachtuil
en oren van een
herdershond §

PGD om een kind belast met erfelijke
borstkanker te voorkomen.
We zagen dit ook eind jaren zeventig bij de discussie over legalisering
van abortus, en in de jaren negentig
bij de ‘postmenopauzale moeder’ die
na de overgang nog een IVF behandeling doet. Nog geen twee jaar geleden
struikelde het kabinet bijna over een
voorstel van staatsecretaris Bussemaker voor een uitbreiding van de indicatie voor PGD.
We moeten van deze krampachtigheid af en de blik verruimen: in deze
technieken schuilen juist interessante oplossingen, in plaats van bedreigingen voor de moraal. Verbetergeneeskunde heeft juist voor vrouwen
veel in petto. Wat te denken van antiaging-therapieën om je vruchtbare periode te verlengen? Of prestatiepillen
om de PMS op te vangen, geheugenverbeteraars, botversterkers voor de
menopauze, hormonen voor zelfvertrouwen, een deep brain-implantaat
voor een montere stemming? Misschien zelfs een anti-agressie gentherapie voor mannen?
De kunst is om het heft in eigen
handen te nemen en niet anderen behoeften voor ons te laten creëren.
Welke pil willen we als vrouwen hebben? Ik zou willen beginnen met de
blufpil voor het voeren van salarisonderhandelingen.
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Hij publiceerde samen met andere onderzoekers in 2008 een artikel
in het wetenschappelijke tijdschrift
Nature, waarin hij pleit voor verantwoord gebruik van prestatieverho-

Grondwetswijzigingen komende
maanden worden uitgewerkt door
een brede commissie van politieke
partijen, vakbonden en andere
maatschappelijke organisaties, en
dat de bevolking zich daarna in
een referendum mag uitspreken.
In de praktijk kunnen alle concessies natuurlijk anders uitpakken. Nadat Mohammed VI in 1999
de troon besteeg, heeft hij ook al
eens de indruk gewekt vaart te
willen maken met bijvoorbeeld
mensenrechten en vrouwenemancipatie, maar bleek het papier
daarna veel te geduldig.
Bovendien zal de strijd binnen
de constitutionele commissie
hard worden. De fundamentalistisch-islamitische Partij voor Gerechtigheid en Ontwikkeling
toonde zich „zeer tevreden” met
deze „evolutie die meer op een revolutie lijkt”, maar oordeelt pas
echt als de nieuwe Grondwet op
tafel ligt.
Het woord revolutie wekt de indruk dat de Partij voor Gerechtigheid en Ontwikkeling meer wil.
Een mensenrechtenorganisatie op
haar beurt verweet de koning dat
hij amper woorden had gewijd
aan burgerrechten, vooral die van
vrouwen. Deze twee visies laten
zich niet snel verzoenen.
Maar alle gerechtvaardigde
scepsis neemt niet weg dat koning
Mohammed VI zich heeft verplicht tot een maatschappelijke
dialoog. Die moet hij voeren op
straffe van een burgerrevolte.
Want hij kan nu niet meer zo gemakkelijk terugkrabbelen als eerder deze eeuw.
ommentaren geven het
v Cstandpunt
van de krant, op
©

basis van discussies tussen
hoofdredactie en commentatoren.
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Tijdverdrijf

at betekent het nou voor TiW
bet dat de dalai lama zijn
politieke leiderschap opgeeft? Wat
het zegt voor de Tibetaanse leider
zelf is de afgelopen dagen al benoemd. Het belangrijkste: de dalai lama is een ware democraat die
kerk en staat scheidt. Dat is goed
voor de democratie. Maar de democratie waarvan precies?
Het sneue van het nieuws over
de handel en wandel van de dalai
lama is dat het geen nieuws is. Zo
losgeweekt van de dagelijkse realiteit in Tibet klinkt het allemaal
ingrijpend, maar de tragiek van
het Tibetaanse verhaal wil natuurlijk dat er in de afgelopen vijftig
jaar, sinds zijn vlucht uit Tibet
naar India, niets in zijn verhaal
van enige relevantie voor de politieke situatie in Tibet is geweest.
Natuurlijk, die enkeling in Tibet die nog enige hoop op verandering koestert, geeft het misschien een doel. Maar met het vertrek van de dalai lama een halve
eeuw geleden werd het uitzicht op
een oplossing ook ongedaan ge-

Martijntje Smits is techniekfilosoof en
werkt als onderzoeker op het Rathenau Instituut. Zij sprak bovenstaande tekst in
iets andere vorm uit op het festival Women
Inc, vorig weekeinde.

gende medicijnen. Want je gebruikt
toch ook koffie om scherper te denken?

.nenMaar
vooralsnog kun je medicijals Ritalin of Concerta – die een
werking hebben vergelijkbaar met
amfetaminen – enkel op doktersrecept verkrijgen. Illegaal zijn ze wel
makkelijk te verkrijgen: via internet.
Zeker in Amerika gebruiken veel
studenten de pillen tijdens tentamenperiodes.
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iet overal in de Arabische wereld gaat de roep om meer
N
zeggenschap van de burgers ge-

schien eng, alsof ik aan eugenetica wil
doen en de evolutie zelf ter hand wil
nemen (zoals futurist Ray Kurzweil,
die zelf dagelijks meer dan 200 pillen
slikt om langer te leven, of zoals de
ethicus John Harris die vindt dat human enhancement onze morele
plicht is). Maar ik ben allesbehalve
een eugeneticus: ik koester geen dromen over de perfecte mens, of over de
perfecte vrouw. Ik pleit slechts voor
zelfbeschikking.
Techniek kan vermoedelijk meer
doen voor onze positie dan de politieke ministapjes van het emancipatiebeleid. Vrouwen moeten het initiatief
naar zich toetrekken en de onderzoeksagenda gaan bepalen: welke
specifieke behoeften hebben vrouwen om hun levensloop te beïnvloeden, om beter beslagen ten ijs te komen op de arbeidsmarkt, om zorg en
werk te combineren, om in de Raad
van Bestuur plaats te nemen?
De samenleving reageert doorgaans met een krampachtige reflex
zodra zich verbetertechnieken aandienen. Niet als het over onze schoonheid gaat: de cosmetische chirurgie
wordt overgelaten aan de vrije markt.
Maar wel als het gaat over technieken
die vrouwen in staat stellen om hun
levensloop steviger in de hand te nemen, zoals het laten invriezen van eicellen op sociale indicatie, of over
©
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Stille burgerrevolte in
Marokko

ministapjes van het emancipatiebeleid

Pilletje voor je tentamen: straks net als koffie?
Volgens de Britse medisch-ethicus John Harris is het onze morele
plicht om onze prestaties te verbeteren met behulp van techniek. Harris schreef het boek Enhancing Evolution. The ethical Case for making
Better People.
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Illustratie Milo

maakt.
Voor de Chinezen bleek het een
geluk bij een ongeluk. De vertrekstrategie is er een geworden
die China in de jaren die volgden
veelvuldig heeft toegepast. Vooral
op dissidenten waar het vanaf wil.
Voor China is zo’n vrijwillig of gedwongen vertrek altijd dubbele
winst. De handel met dissidenten
is een prima diplomatiek pressiemiddel gebleken, en een vertrek
heeft altijd het lont uit een bestaand probleem gehaald. Eenmaal buiten China zijn de meeste
dissidenten (binnenlands) onhoorbaar geworden.
Zo ook de Dalai Lama. Voor het
binnenlandse publiek is zijn strijd
om autonomie voor Tibet een
non-issue gebleven. En na dertig
jaar van westers tribuut aan China
heeft het land uit die hoek ook
niets meer te vrezen. Geen democratie die haar vingers aan Tibet
wil branden.
Zo beschouwd is de strijd om
Tibet vooral een gewetensreinigende maar betekenisloze bezigheidstherapie van het Westen geworden – waarbij de Tibetanen
optreden als mondeloze figuranten.
Die conclusie helpt de Tibetaanse zaak niet. Maar Tibet helpen zonder China serieus te nemen en het de druk te geven die
het eigenlijk verdient blijft tijdverdrijf zonder betekenis.

Floris-Jan van Luyn
© Geschiedenis Dalai Lama: p. 22

