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Twee steden, vier dagen 
Een veertienkoppige delegatie van vijf Nederlandse universiteiten, het Nuffic en – als
aanvoerder – de VSNU bezoekt in vier dagen twee Russische wereldsteden – Moskou en
Sint-Petersburg – om aldaar te spreken met vertegenwoordigers van zeventien
universiteiten en instituten van de Academie van Wetenschappen, de vaste
vertegenwoordiging van de EU Commissie, Ruslands meest prestigieuze denktank, de
Russische tegenhanger van NWO, en, uiteraard, Nederlandse stations op Russische
bodem (ambassade, consulaat, NESO vestiging in Moskou, het Nederlands Instituut in
Sint-Petersburg).

Dit zijn in één zin de getallen en feiten rondom de VSNU missie naar Rusland die eind
november heeft plaatsgevonden en waar collega André Gerrits– tevens bezorger van de
Cleveringa-lezing op het consulaat in Sint-Petersburg – en ik namens Leiden aan
hebben deelgenomen. Doel van de missie: bevordering van studentenuitwisseling op
alle niveaus (van bachelor tot PhD) en van samenwerking op het terrein van
onderzoek. Resultaat van de missie op korte termijn: in termen van concrete afspraken
grotendeels nog nader vast te stellen. Zo gaat dat nu eenmaal met brede delegaties, of
het nu een Nederlandse handelsmissie is naar China of een wetenschapsverkenning naar
Rusland. 

Nieuwe generatie 
Resultaat van de missie in algemene termen: een bijzonder goed inzicht in de complexe
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Universiteit Leiden — Disclaimer

en vaak grillige structuur van het Russische hoger onderwijs en daarmee in de
mogelijkheden en moeilijkheden bij samenwerking en uitwisseling. Een inzicht dat voor
wetenschappers en bestuurders die verder weinig ervaring met het land hebben
onvoldoende verkregen kan worden door het lezen van lange rapporten, bestuderen van
indrukwekkende fact sheets of bekijken van gelikte websites. Persoonlijke contacten zijn
cruciaal in de Russische samenleving, zeker wanneer je te maken hebt met grotere
instituties.

Je moet er geweest zijn, door de gangen van de universiteitsgebouwen gelopen hebben,
de collegezalen gezien hebben, de docenten en bestuurders gesproken hebben. Dan zie
je meteen welke instelling geregeerd wordt door oude rotten voor wie internationale
samenwerking gewoonlijk ophoudt bij Minsk of Kiev, of door een nieuwe generatie die
inziet dat Rusland alleen uit zijn academische isolement komt wanneer de Bologna-
afspraken serieus genomen worden (iets wat bij de twee grootste universiteiten van het
land helaas onvoldoende gebeurt), wanneer wetenschappelijk verkeer in meer talen dan
alleen het Russisch kan plaatsvinden, en wanneer uitwisseling van studenten en
wetenschappelijke expertise daadwerkelijk wederzijds is en niet leidt tot een verdere
brain drain van ’s lands slimste en meest ambitieuze onderzoekers.

Dat die er zijn staat buiten kijf: het potentieel is ongekend en de basisopleidingen van
de meest gerenommeerde universiteiten zijn nog steeds van de hoogste kwaliteit. Of
het nu om wiskunde, archeologie of de Neerlandistiek in Moskou en Sint-Petersburg
gaat. Daarbij moet wel een onderscheid gemaakt worden tussen de huidige staat
waarin de bètawetenschappen in Rusland verkeren en die van de humaniora. De laatste
zijn de zware economische klappen van de jaren negentig nog steeds niet te boven,
terwijl in expertisegebieden als de nanotechnologie volop door de overheid wordt
geïnvesteerd.

Internationale partner 
De VSNU missie heeft Rusland als internationale partner in het hoger onderwijs en in
wetenschappelijk onderzoek na lange tijd weer in Nederland op de agenda gezet. Het is
nu vooral aan nationale instellingen om samenwerking middels brede bilaterale
programma’s te stimuleren en om eerdere initiatieven (zoals het Nederland-Rusland
programma van NWO) te reactiveren.
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