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H
ethadweiniggescheeldof deBe-
trouwbareMannetjeshaddenDe
Wiskundemeisjesnooitontmoet.
Tot aanLeidenginghetnogbest
aardig,maardaarnabegrepenwij
geen jotameervandeaanwijzin-
genoponzenavigatie-app.Nog
voorwegoedenwelhadden inge-

schathoeveeldie200meter totdevolgendeaf-
slagprecieswas, redenwe ineens terugdesnel-
wegop.Naenkelepogingenenmetnog luttele
minutenopdeklok, vondenwemetmeermaz-
zeldanwijsheiddantochdewegnaardeplek
waarhet voordeWiskundemeisjes in2006alle-
maalbegon:hetMathematisch Instituut. En
kijk,hetgeluk lachteookons ineens toe. Een
plekje, zomaarvlakvoordedeur. Sterker, ruimte
genoegomonzewageneenvoudigvooruit in te
parkeren.

Deschadevielmee. Slechts vijf minutenmin-
deromDeWiskundemeisjesopanderegedach-
ten tebrengen.Wantzehoudenermeeop.Na8
jaaren 142columnsvoordeVolkskrant. Enduo-
columnistendie stoppen,daarkunnenwijmaar
moeilijkmeeomgaan.
Indecentralehalwachtendemeisjesonsop,

alworden JeanineDaems (1980)en Ionica
Smeets (1979) lievernietmeerzogenoemd. Jea-
nine: ‘Als je voordeklas staat en jenoemt jezelf
wiskundemeisje isdat eenbeetje raar.’
‘Vrouwenvan indedertigdie zichzelfmeisje

noemen,datheeft toch iets sneus’, valt Ionica
haarbij.
Goed,daarkunnenwenogwel inkomen.Wij

zijn immersookal evengeenBetrouwbare Jon-
getjesmeer.Maaromdanmeteenuit elkaar te
gaan…Alsdedamesonsdoorhet soberege-

WIE ZIJN DE MEISJES
JeanineDaems (voor-

aan) en Ionica Smeets

begonnen in 2006het

wiskundeblogDeWis-

kundemeisjesomeen

breedpubliek te laten

delen in hun enthousi-

asme voorwiskunde. Het

blogwonmeerdere prij-

zen. Vanaf 2010 tot voor

de zomer hadden ze on-

der dezelfde naameen

wekelijkse column inde

Volkskrant. Vanaf nu

schrijft Ionica Smeets ie-

dereweek een column

overwiskunde en ver-

wante aangelegenheden

in Sir Edmund.

bouwnaarde functioneel-saaiekan-
tine leidenomhetereens rustigover
tehebben, latenwehet Snellius-ge-
bouwopons inwerken.De ruimte
zindert vandenkkrachten intellect.
Hier zijndeknapstekoppenbezig
metdemoeilijkste vraagstukken.We
voelenonsmeteen thuis.Wezetten
dedamesneerennemeneenkop
koffie à raisonvan 1euro34. Zelfsdat
lijktopeensopmerkelijk logisch.

Moet het allemaal zo abrupt?
We kunnen het er toch nog
even over hebben?
Ionica ‘Wehebbendeknoopdoor-
gehaktnadatwede laatste column
voordezomerhadden ingeleverd.
Sir Edmundwerdvernieuwdentoen
is eroverlegdoverwatwezouden
doen.Hetbleekuiteindelijkhetmak-
kelijkstomgewoonte stoppen.’

Maar hadden jullie niet een
tijdje op proef uit elkaar kun-
nen gaan? Gewoon. Evenwat
frisse lucht, misschien wat an-
deremeisjes zien…
Jeanine ‘Erwaseen tijddatweecht
alles samendeden.Datwasgewel-
dig.’
Ionica ‘Nuzienweelkaardriekeer
per jaarof zo. Ikwoon inLeiden, Jea-
ninewoont inEindhovenengeeft les
aandeHogeschoolUtrecht.Hetwerd
praktischondoenlijk, omdatwe to-
taal verschillenderitmeshebben.We

overlegdenooknogmaarzelden
overelkaars stukjes.

Mannenmetkromgebogenschou-
ders enstukgedragen truien lopenaf
enaan.Verdwaald incomplexedenk-
processenendito lichaamsgeuren.
Wekunnenhetonsbijnaniet voor-
stellendatde liefde tussenderavis-
santedameshieropbloeide.
Ionica ‘DenaamWiskundemeisjesbe-
stondeigenlijkal voordatwesamen
waren.Wij kendenonafhankelijk van
elkaardezelfde jongen.Als ikhemte-
genkwamdanzeihij: ikkennog ie-
manddiewiskundestudeert, inLei-
den.Ookeenwiskundemeisje.Dus
toen ik later Jeaninehier tegenkwam
enwebesloteneenweblog tebegin-
nenwaaropwe leukestukjes enraad-
selsoverwiskundezoudenzetten,
hebbenweniet langoverdenaam
hoevennadenken.’
Jeanine ‘Wenamenhetookniet zo
serieus inhetbegin,duswedachten:
achdienaam,datkanwel.Dat iswel
grappigvoordiedriemensendieons
gaan lezen.’

Wanneer werd het wel serieus?
Ionica ‘In 2007wonnenwe twee
awardsbij deDutchBloggies. Een
voorbest geschrevenblog en een
voorbeste themablog. Enwewaren
ookgenomineerd voorbeste all-
roundblog, samenmetGeenStijl en
Wijblijvenhier. Datwas echt bizar.
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