wetenschap op de bühne

Frustrerend: na jaren hard werken zijn
er maar een paar mensen die van jouw
promotie weten. Sommige promovendi
zoeken daarom letterlijk het podium
op – ze gaan het theater in.
TEKST HARMEN VAN DIJK

Promovendus
zoekt publiek

D

e wetenschap heeft al enige
tijd geleden haar stoﬃge jas
uitgetrokken, dankzij aansprekende slimmeriken als Robbert Dijkgraaf en Ionica
Smeets die onderhoudende tv-colleges kunnen geven. Maar is wetenschap ook klaar
voor het theater, de echte spotlights? Zelfs
dat, bewijzen Suzanne Streeﬂand en René
Broeders. Ze staan
aan het begin van het
derde seizoen van
de Science Battle, een
door hen bedachte reizende
theatershow
waarin elke avond vier
promovendi vertellen
over hun onderzoek en
het publiek een winnaar kiest.
Streeﬂand werkte als
regisseur bij radiozender BNR, waar vaak wetenschappers als deskundigen aanschoven.
Suzanne Streefland (31) bedacht
“Ik merkte dat ze onten organiseert samen met René
zettend interessante
Broeders sinds drie jaar de
verhalen hadden, maar
Science Battle.

dat ze vaak moeite hadden om tot de kern te
komen in de paar minuten die je in zo’n programma hebt. Dat vond ik zo jammer.” Van
een vorige werkplek kende ze Broeders, die
in Berlijn een theatershow had gezien over
wetenschap; Science Slam. En ook al vonden
ze dat te cabaretesk en te weinig inhoudelijk, het was een goed idee waar ze hun eigen draai aan gaven.
“Het begon met een groepje van vijf promovendi die we via via hadden gevonden.
We kozen voor promovendi omdat zij tussen student en wetenschapper in zitten en
nog een beetje kneedbaar zijn”, zegt Streefland. “Nu hebben we een pool van 45 deelnemers – en een wachtlijst.” Ze willen dus
graag het toneel op, die jonge wetenschappers. Maar zijn ze er allemaal geschikt voor?
Streeﬂand denkt dat 99 procent het kan,
maar wel pas na een gedegen cursus. Want
het mogen geen hoorcolleges worden, de
tien minuten waarin de promovendi over
hun onderzoek vertellen, maar levendig, interactief theater. Het publiek en de collega’s
stellen vragen – ‘de kutvraag’ is een belangrijk onderdeel van de avond – en er mag gelachen worden. De winnaar krijgt een pot met
hersens op sterk water. ▶
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