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Datwij daar toen zomaar tussen stonden!’
Jeanine ‘Wewarenneteen jaarbezigenopeens
ginghethard.Westondenveel indekranten
binnentweeënhalf jaarwerdonsgevraagdom
columnist enkunstenaarTheo Jansenoptevol-
gen indewetenschapsbijlagevandeVolkskrant.’
Ionica ‘Wat ik zelf belangrijk vond, is te zorgen
dat je een toegankelijke inganghebtvoorwis-
kunde.Als ik ietsoverpolitiekof overeconomie
zoek, kan ikdatgemakkelijk vinden.Maarals je
alshistoricus ietsoverwiskundewilt lezen, is
dat lastiger. Enstiekemzijnerbest veelmensen
diebètadingen leukvinden.Wehebbenwel
eenseenenquêtegehoudenonderdebezoekers
vanonze site. Toenbleekdat tweederdebètawas
of eenaffiniteitmetbètahad,maareenderde
wasgewoonhardcore-alfa.’
Jeanine ‘Veelmensendenkendatwij eenmis-
siehaddenommeisjes te interesserenvoorbèta-
onderwerpen,maardatwashelemaalniet zo.
Wijwilden latenzienwatwij leukvinden.Meer
niet.’
Ionica ‘Ikdenkzelfsdatonzenaammeer jon-
gensaantrokdanmeisjes.Demeestgebruikte
zoektermvooronze sitewas lange tijd ‘meisjes
naakt’. Lief toch? Je ziethet voor je.Dat zo’n jon-
genzoektop ‘meisjesnaakt’ endat-iedanopeen
wiskundesite terechtkomt.Armeknul.’

Misschien hebben jullie hemwel een
hele nieuwe passie gegeven.
Ionica ‘Erwaren leerlingendievanhun leraar
verplichtoponzesitemoestengaankijken,dus
danzag jeallemaal commentsmet:mheh,wis-
kunde is echt stomensaai. Endanhad jeeenvan
onzevasteautistischebezoekersdiedaardan
vol tegen inging:wiskunde ishelemaalniet

WIE ZIJN DE MANNETJES
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stom!Ginghij tienalinea’s los.’
Jeanine ‘Somskwamenerookmen-
senmeteenvrij serieuzevraag,waar-
voorwij eigenlijkgeen tijdhadden.
Danwaseraltijdwel eenpromoven-
dus inAmsterdamof Utrechtdiedat
wél leukvond.’
Ionica ‘Heerlijkwasdat.Danhoef-
denwijniksmeer tedoen.’

Jullie zijn een instituut op zich-
zelf.
Ionica ‘DenaamWiskundemeisjes
hebbenwebijna tien jaargeledenge-
kozenendathad toen iets leuks, fris,
en ietsgekkigs,maarhetheeftook
wel eensoortbeperktehoudbaar-
heid.Bijdekrantdenkenzedaaran-
dersover:needienaammoet jehou-
den!Dat is jemerk!’

Klinkt als goed volk. Nu pluk-
ken jullie immers de vruchten.
Kandidaat bijDe Slimste Mens,
Zomergasten…
Jeanine ‘Ja, ikdenkdat Ionicadat
leukervindtdan ik…Ikbenniet zo
goedoptelevisie.Wehebbenooit
School TVgedaanen ikvonddatniet
zoheelprettigomtedoen. Ikvind
schrijven leukendingenvertellen,
maarmet reactie.Dusvoordeklas en
mijnstudenten,of een lezing.’
Ionica ‘Nou, ikvind televisie een fas-
cinerendmedium,maardiebekend-
heiddaarhoud ikookniet zovan.Na
dieuitzendingvanZomergasten

merkte ikdat iknietmeerzogoed
naarbuitendurfde. Ikwasechtblij
dathet regende. Ikhebeen lelijke
NorthFace-jasmeteengoeie capu-
chon.Met je foto indekrant staan is
tocheenrelaxter soortbekendheid.’

We trekkendekuierlattenaanenma-
keneenwandelingdoorhet insti-
tuut.Doordebibliotheek, langsde
grotekrijtmuurmet formules, som-
menenvergelijkingen.Natuurlijk,
wezoudenerwelurennaarkunnen
turen,maarwezijnopeenmissie.We
kunnenonsniet latenafleiden.

Komdames, jullie houden van
wiskunde, jullie houden van uit-
leggen…
Ionica ‘Maarwel verschillendema-
nierenvanuitleggen. Ikhooptoch in
deeersteplaatsdat ikmijn lezers
amuseer. Als je lesgeeft, zorg jedat
mensenhetechtbegrijpenenhet
kunnennadoen, terwijl jebij eenco-
lumnslechtsde illusiehoeft tewek-
kendat zehet snappen. Eenconcert
vaneensymfonieorkestkanook
mooi zijn,maarals je zelf wilt gaan
meedoen isdat vrij lastig. Jemoet
wat ikdoeecht zienalsdeuitvoering,
de theatervoorstelling.’
Jeanine ‘Ik vindhet vooral leukom
mensen temotiverenzelf ergens
over tegaannadenken. Enomzedan
inaanraking tebrengenmetmaterie
die ik zelf leukvind.Het verschil

deMeisjeswel


