
 H
onderd jaar heeft het geduurd, 
maar dit jaar krijgt de nieuw 
gekozen voorzitter van de NNV 
een vrouwelijk gezicht. Daarom 

een compliment voor de kiescommissie, 
die drie natuurkundige zwaargewichten 
bereid vond zich kandidaat te stellen. 
Alle drie vrouw met bestuurlijke ervaring 
in brede kringen. Het liefst zou ik zien 
dat ze alle drie een leidende positie krij-
gen binnen de vereniging. Dat wordt dus 
moeilijk kiezen.

Als je erover nadenkt, is er best vaak een 
gelegenheid om natuurkunde een diver-
ser en inclusiever gezicht te geven. Bin-
nen de NTvN-redactie is dat de afgelopen 
paar jaar voortdurend gestimuleerd door 
de hoofdredacteuren Els de Wolf en An-
neke de Leeuw. Als je dan toch een aan-
tal mensen interviewt, waarom zit daar 
dan geen vrouw bij? Goed, er zijn veel 
mannelijke natuurkundigen in ons land, 
maar ook echt wel steeds meer dames. 
Kijk maar naar dit nummer. Eens in de 
honderd jaar een nummer van het NTvN 
waarin vrouwen de hoofdrol spelen, dat 
werd wel eens tijd.
Gestimuleerd door artikelen in de on-
derwijsnummers van dit blad maak ik bij 
mijn eigen werk ook steeds vaker keuzes 
voor diversiteit. Bij het uitzoeken van 
beeldmateriaal kan ik een evenwichtige 
selectie maken, waarin de jonge lezers 
van alle achtergronden zichzelf ergens 
kunnen herkennen. En als ik een verhaal 
schrijf over het heelal voor een natuur-
kundeschoolboek, kan dat best gaan 
over Sepideh Hooshyar, dochter van 
een arme weduwe uit een dorp in Iran. 
Ze werd geïnspireerd door filmpjes van 
Anousheh Ansari, de eerste vrouwelijke 
ruimtetoerist die in 2006 werd gelan-
ceerd voor een reis naar het internatio-

nale ruimtestation ISS. Sepideh schopte 
het door passie en wilskracht tot astro-
noom. In dat Nederlandse natuurkunde-
boek inspireert zij nu zelf hopelijk weer 
andere kinderen. De boeiende documen-
taire over haar leven, Sepideh, Reaching for 
the Stars, is te vinden op internet.
Lees in dit nummer vooral ook het inter-
view met NNV-bestuurslid Saskia Blom. 
Door middel van interviews inventari-
seert zij hoe inclusiviteit en diversiteit 
bevorderd kunnen worden binnen de 
Nederlandse natuurkundewereld. Op 
grond hiervan geeft ze advies over wat 
de NNV en individuele natuurkundigen 
kunnen doen. Je kunt bijvoorbeeld in 
een weekendschool kinderen uit ach-
terstandsgebieden in aanraking laten 
komen met inspirerende rolmodellen en 
fascinerende natuurkunde. Bestaande 
initiatieven laten zien dat dit goed werkt.
Op onderwijsgebied komt de NNV deze 
maand ook in actie tijdens de Interna-
tional Day of Women and Girls in Sci-
ence, donderdag 11 februari. De vereni-
ging koppelt op deze dag vrouwelijke 
natuurkundigen als online-gastdocent 
aan schoolklassen van verschillende ni-
veaus. Een uitstekend initiatief, dat het 
traditionele eentonige beeld van weten-
schappers flink zal bijkleuren.
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