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DAAN VRAAGT JAN

Welke vrouwen verdienen
een Nobelprijs?
Dag Jan,

V

orige week werden de Nobelprijzen uitgereikt en
eindelijk zaten bij de prijswinnaars weer eens vrouwen. Dat werd tijd. Sinds
ze worden uitgereikt, zijn er van de
in totaal 892 winnaars slechts 49
vrouw: nog geen 6 procent. Bij de natuurkunde is de situatie het allerberoerdst: slechts drie vrouwen wonnen de Nobelprijs, nog niet eens anderhalf procent van alle uitgereikte
natuurkundeprijzen sinds 1901.
Aan die onwaarschijnlijke en
ronduit achterlijke getallen zie je al
dat er iets grondig mis is met
hoe het Nobelprijscomité
naar de rol van vrouwen in de wetenschap
kijkt. Want ja, de
verhouding manvrouw in de wetenschap is scheef. En
ja, dat moet beter,
maar die verhouding is bij lange na
niet zo scheef als
het percentage vrouwelijke Nobelprijswinnaars. Er moeten
simpelweg meer Nobelprijzen naar vrouwen. Punt.
Ik heb een idee voor het Nobelprijscomité. In elke categorie geven
we net zolang prijzen aan vrouwen

totdat de verhouding man-vrouw
van de winnaars ten minste gelijk is
aan de verhouding man-vrouw in
het vakgebied zelf.
Laten we de fysica als voorbeeld
nemen. Het is lastig een wereldwijde
schatting te geven van de verhouding vrouw-man in de natuurkunde,
maar die lijkt zo rond de 1:4 te liggen. Zoals gezegd: dat is op zichzelf
al schandalig en moet gewoon beter.
Maar als we nu aannemen dat de
Nobelprijs voor de natuurkunde de
komende jaren gemiddeld naar twee
vrouwen gaat, dan delen we 25 jaar
lang alleen maar prijzen aan vrouwen uit. Als de prijs gemiddeld met
drie vrouwen per jaar wordt gedeeld,
gaat het natuurlijk sneller: 16 jaar.
Ander voorbeeld: scheikunde.
Omdat de vrouw-manverhouding
daar nog schever is, zou het nog veel
langer duren voordat het percentage
Nobellaureaten gelijk is aan de verhouding op de werkvloer: vijftig jaar
lang twee vrouwen per jaar als winnaar is een aardige schatting.
Voor nu wil ik je vragen of je een
vrouwelijke wetenschapper wilt
eren. Er zijn zóveel kandidaten
geweest in het verleden en vooral
ook nu aan het werk. Kun jij er een
kiezen en uitleggen waarom zij de
Nobelprijs had moeten krijgen of
moet krijgen?

Ha Daan,

I

BABYWISKUNDE
Het heeft lang geduurd voor de
mens getallen ging gebruiken,
maar het verschil tussen 1 en 2
kent de mens vanaf zijn geboorte.
Baby’s zien dat verschil al.
Ze kunnen zelfs optellen en aftrekken: als ze twee poppen zien
en je haalt er een weg, verwachten ze dat er nog een over is. Haal
je er ogenschíjnlijk een weg en
blijven er twee over dan heeft de
baby in de gaten dat er iets niet
klopt. Dit vermogen heeft wel een
grens: het verschil tussen een en
drie ziet een baby ook nog, maar
het verschil tussen een en vier niet
meer.
Stefan Buijsman: “Baby’s rekenen
niet echt, maar ze houden dingen
in de gaten. En vier dingen tegelijk
volgen is teveel gevraagd; dan geven de jonge hersenen het op. In
de eerste 22 maanden zien kinderen daarom geen verschil tussen
een en vier.” Veel dieren hebben
hetzelfde probleem, wat volgens
Buijsman heeft geleid tot een bekende jagerstruc: vier mannen
klimmen zichtbaar naar de jagershut, en eentje gaat daarna weer
weg. Denken die eenden dat de
hut leeg is en de kust veilig.

zijn. Buijsman: “Absoluut. Dat ziet de
leek niet altijd, maar wiskundigen wel,
en die zijn het er ook allemaal over eens
wat mooi ís. Iedere wiskundige zal zeggen dat Newton voor zijn bewegingswetten de mooiste wiskunde heeft gekozen die hij kon pakken. Waarom?
Omdat die wiskunde heel eenvoudig is.
Dat de aantrekkingskracht tussen twee
lichamen alleen afhankelijk is van hun
beider massa en onderlinge afstand, is
van een betoverende eenvoud.”
En welke wiskunde vindt Buijsman
de allermooiste?
“Ik ben een filosoof, geen wiskundige. Maar de logica, de regels voor het
opbouwen van argumenten, is een
soort wiskunde. En die vind ik prachtig.
En er zijn gekke stukken wiskunde, die
gewoon grappig zijn. Mijn favoriet kun
je zelf tevoorschijn toveren op de rekenmachine van je mobiel. Als je daar
drie toetsen indrukt die naast elkaar liggen – horizontaal, verticaal of diagonaal, maakt niet uit – en weer terug
(neem bijvoorbeeld 1-2-3-3-2-1) dan
krijg je in alle gevallen een getal dat
deelbaar is door 37. Hoe dat kan? Het
heeft te maken met de manier waarop
die getallen worden opgebouwd. Je
kunt er een formule voor schrijven.
Maar die heeft verder geen enkel nut.
Gewoon leuk.”
Stefan Buijsman, ‘Plussen en minnen.
Wiskunde en de wereld om ons heen’,
De Bezige Bij, 20 euro.

NOG EEN BOEK
MET WISKUNDE
Zuiver toeval, maar
bijna tegelijk met het
boek van Buijsman
verschijnt ‘Het best
verkochte boek ooit
(met deze titel)’ van
Sanne Blauw, journalist
bij platform De Correspondent. Ook een
boek over wiskunde in
het dagelijks leven,
over de vloed aan cijfers in de media en
hoe die ons op het
verkeerde been
zetten.
Blauw behandelt het
verschil tussen een
correlatie en een oorzakelijk verband, de
mist van gemiddelden,
de valkuilen van steekproeven, en nog veel
meer. En ze geeft tips
hoe cijfers naar waarde te schatten.
Sanne Blauw, ‘Het
best verkochte boek
ooit (met deze titel)’.
uitg. De Correspondent, 18 euro.

nteressant voorstel! Vooral omdat het zo pijnlijk duidelijk
maakt hoe belachelijk achtergesteld vrouwen zijn. Overigens:
vroeger waren er nauwelijks
vrouwelijke wetenschappers. Laten
we dus hopen dat er nog een kleine
natuurlijke correctie plaatsvindt in
de cijfers omdat Nobelprijzen vaak
pas tientallen jaren na het belangrijke onderzoek worden toegekend.
Er zijn vrouwen genoeg die in
aanmerking komen en kwamen.
Neem nu Vera Rubin, die in 1951 niet
naar Princeton mocht omdat die universiteit geen vrouwen toeliet in de
astronomiemaster. Drie jaar later
promoveerde ze op de clustering van
sterrenstelsels. Haar resultaten werden verworpen, maar vijftien jaar later geaccepteerd. Ze werd 88 – oud
genoeg toch om haar eens te eren,
maar stierf twee jaar geleden op
Eerste Kerstdag zonder Nobelprijs.
Of neem Chien-Shiung Wu, de
‘Marie Curie van China’. (Marie Curie won trouwens een Nobelprijs in
de scheikunde én de natuurkunde,
iets wat niet één man haar na kan
zeggen.) In 1956 bedacht Wu het experiment waarmee kon worden aangetoond dat pariteit (een zekere
spiegelsymmetrie in een deeltje)
niet behouden blijft bij bepaald radioactief verval. Er waren twee theoretici, Yang en Lee, die hadden bedacht dat dit misschien zo was, maar

ze konden het niet aantonen. Wu
wel. Na dat experiment kregen Yang
en Lee (drie keer raden: allebei mannen) de Nobelprijs. Wu niet.
Maar mag ik een volslagen onconventionele kandidaat aandragen? De
Engelse Mandy Haberman. Zij vond
de zogenoemde Haberman feeder
uit, een fles met een speen en een
ventiel ertussen. Door dat ventiel
kun je in de speen knijpen en de
melk in de mond van een baby spuiten. Door datzelfde ventiel vult de
speen zich na het knijpen weer met
melk uit de fles. Een doodsimpel
idee, dat gebruikmaakt van technieken die allang bestonden, maar kom
er maar eens op! Dankzij die ingeving kunnen wereldwijd tienduizenden baby’s die moeite hebben met
zuigen aan een borst of een normale
fles – bijvoorbeeld kinderen met een
schisis die geen vacuüm kunnen
maken – gewoon thuis door
hun eigen ouders worden
gevoed. Nobelprijs voor
de geneeskunde wat
mij betreft.
En als het daarvoor te simpel is,
denk dan even aan al
het gehuil dat niet
klinkt omdat die kinderen bij hun eigen
ouders zijn. De vredesprijs zou ook niet
misstaan.

Daan van Eijk en Jan Beuving
vormden samen het (wetenschaps)cabaretduo Jan & Daan.
Jan is wiskundige en theatermaker. Daan is natuurkundige aan de University
of Wisconsin in Madison, VS. Om de week stellen zij elkaar hier een vraag.

