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T
ussenhetgepeupel ende
nietsdoendeklasseheefthet
nooitgeboterd. ‘S’ils n’ont

plusdepain, qu’ilsmangentde labri-
oche’, zeiMarieAntoinette. (Nuroe-
penallehistorici inkoor:Neehee!
Apocrief verhaal!).

TegenwoordigblijktdeFranse
presidentHollandearmemensen
‘tandelozen’ tenoemen.Niethet
gegevendathij zijnvrouwverbaal
mishandelde is volgensdeFransen
desaillantseonthullingvanzijnex,
maardathij opdeonderklasse
neerkijkt. Vooreensocialistwordt
dat ergergeachtdanvooreencon-
servatief,maarookdie laatste
moetuitkijkenmetpubliekelijk
herhalenwathij vroegeropdeso-
ciëteit zeioverproletariërs.

Elitair zijn, is linke soep,daar
weet ‘bakfietspartij’GroenLinksal-
les van.Niet voorniets traptGeert
Wildersgraag tegen ‘deelites’
(meervoud),uitgesprokenmetbel-
letjes spuugopde lippen.

Al zijnergeregeldmensendie
zich latengaan. ZoalsYvonne
Kroonenberg, eenschrijfster, die in
Amsterdam-Noordmensenzag ‘zó
primitief dat zeniet eenseenge-
wonezinkunnenuitspreken. Ze
slakenkreten’. KlantenvandeAc-
tiondichtte ze ‘hetgeestelijk leven
vandieren’ toe.

ZoalsMaartenvanRossem,een
entertainmentfiguur,die inDren-
the ‘kromgebogenboerenenpuis-
tigegezichtenenmankeezels’ zag.

ZoalsMoniqueBurger, eenboek-
handelaar,dieafhalers vanhetgra-
tisDroomboekaldus typeerde: ‘on-
geschoren,ongewassen,onge-
kamd,dik,uitgezakt, kreupel, rotte
tanden, stinkend, ruw,onbeleefd,
nauwelijkspratend’.

DeenigeMarieAntoinette-imita-
tordie tocheenvolksheldwerd,
wasPimFortuyn.Met zijnbutler,
zijnDaimler, zijnpaleisje enzijn
hekel aanbijstandontvangers,
doorhem‘doodgewicht’ ge-
noemd.

Beduchtelitair te zijn?Pakde
Daimler. Enspreekniet van tande-
lozenmaarvan ‘doodgewicht’.

Het is eigenlijk heel simpel

Sheila Sitalsing

Daimler

is ookdatmenseneencolumnof een lezing
vrijwillig tot zichnemen, eneenwiskundelesniet
per se. Veelmensendenkendatgoedzijn inwis-
kundeeenaangeboreneigenschap iswaaraan je
nietskuntveranderen.Bij voetbalof trompet spe-
lenvindtmenhetnormaaldat je er tijd inmoet
stoppen,maarbijwiskundedenkt iedereen: je
kunthetof jekunthetniet, endan leg je je er
maarbijneerals ietsnietmeteen lukt.’

Dat hoef je deze alfamannetjes niet te ver-
tellen.
Ionica ‘Ik stondeenkeer inde treinen toen
kwamereenmeisjenaarmetoedat vroeg: jij bent
toch IonicavandeWiskundemeisjes?Nou, ikwil
jegraagbedankenwantdoor jullieben ikecono-
metriegaanstuderenendatvinden julliewaar-
schijnlijkgeenechtebètastudiemaar ikwildeei-
genlijk ietsmetcultuurdoenentoendacht ikals
diemeisjeswiskundekunnendoen,dankan ik
wel econometriegaanstuderen.’

Jeanine ‘Het isnatuurlijk leukdat zoietsgebeurt,
maarhet isnooitonsdoelgeweest. Kijk,hethelpt
omeenrolmodel tehebben. Er zijnnogaltijdou-
dersdie tegenmeisjesdienaardemiddelbare
schoolgaanzeggen:wiskunde,daarwas ikvroe-
gerheel slecht in. Enhet is eigenlijkookniet echt
iets voormeisjes, dusdatga jij vastookmoeilijk
vinden.’

Hier. De wereld heeft DeWiskundemeis-
jes nodig.
Ionica ‘Wezijn inde loopder jarenechtandere
dingen interessantgaanvinden. Ikbenveel jour-
nalistiekergeworden. Jeanine is echtmeerbijde
wiskundegebleven.’
Jeanine ‘Aanvankelijkkon jeonze stijlenbijna
nietuit elkaarhouden.Vanoudestukjeskun je
niet zeggenwelkevanwiewas,maarwezijngaan

focussenopanderedingen.Ach,misschienga ik
datpodiumindekrantwel eenbeetjemissen.
Aandeanderekantben ikeigenlijkniet zovande
felle, duidelijkemeningen; ik ziemeestalooksnel
deanderekantvanhetverhaal envindnuancebe-
langrijk. Ikdenkdat ikmisschienwatmeerzal
twitterenof onlinezal schrijven.’

Meer twitteren. Dan ben je er zo weer bo-
venop. Vertrouw onsmaar.
Ionica ‘Die tijddatwealles samendeden,diega
ikwelmissen.Dat ikeensoort zielsverwanthad
diepreciesdezelfdedingen interessantvonden
metwie ikdiekondelen. Enhetwasmooiomsa-
menzoiets alsdeWiskundemeisjes tehebben.
Met z’n tweeëntegendewereld,datgevoel.’
Jeanine ‘Inhetbegin leerdenweookveeldingen
vanelkaar.Dat iswelgek.Datdatopgegevenmo-
mentweg is.’

Maar gaat het danmet alle duo’s…
Ionica ‘…mis? Ja.Maarhet iswelprettigalshet
zokan.’
Jeanine ‘Dat je elkaarnogsteeds leukvindt.’
Ionica ‘Als Jeanine inLeidenzouwonenof ik in
Eindhoven,danzou ikelkedagkoffiewillendrin-
ken.Het zou tof zouzijnalsweover tien jaar
ineens tegenelkaar zoudenzeggen:wegaanweer
een jaarbloggen.’

Enwat blijft er dan over?
Jeanine ‘Alswedevooroordelenoverhet vakeen
beetjehebbenkunnenwegnemenenmenseneen
realistischerbeeldhebbenkunnengevenwaar-
doorzemisschienookvoorwiskundekiezen,dan
zoudatmooi zijn.’
Ionica ‘In iedergeval is er éénmeisje econome-
triegaanstuderen.’

Wedruipenaf en lopennaardeuitgangvanhet
Snellius-gebouw.Als vriendenuit elkaar,daar
kunnenDeBetrouwbareMannetjesdannogwel
mee leven.Alshetdanmoet,danmaarzo.Want
voorde lezersbij elkaarblijven,da’sookniks.
Eenmaalbuiten treffenweeenparkeerbonon-

derde ruitenwisser vanonzeveel te fortuinlijkge-
parkeerdeauto.Negentigeuro.Diegaatniemand
inzijneentjebetalen.NatuurlijkhadMellebeter
opmoeten lettenbijhetparkeren,maarals Si-
monniet zohadzittenkuttenmetdatnavigatie-
systeem,danhaddenwealle tijdgehadomeen
normaalplekje tevinden. Enhoeverhoudtdever-
loren tijdzich tenopzichtevanhetgebrekaanop-
lettendheid?
Wemoeteneenverdeelsleutelbedenken.Waser

maar iemanddieweomraadkondenvragen…

De tijd dat ze alles
samendeden, die gaan
DeWiskundemeisjes

bestmissen


