
Mijn vijf maanden op het NIAS - Sanne Blauw (De Correspondent) 

 

Op 19 oktober 2017 stond ik voor een volle conferentiezaal op de zolder van het NIAS. Voor 

me zaten mijn mede-fellows en andere genodigden. Boven ons de houten balken van het 

monumentenpand, om ons heen de boekenkasten van de bibliotheek.  

 

Ik had net verteld wat ik zo ongeveer in mijn aanvraag voor de journalist-in-residence beurs 

had geschreven. Dat ik in mijn boek de rare rol van cijfers aan de kaak wilde stellen. Dat ik 

vind dat cijfers veel te machtig zijn geworden. En dat ik dat gevaarlijk vind omdat cijfers geen 

objectieve registratie van de wereld zijn. Ze zijn gekleurd, moreel, menselijk.  

 

Het is een onderwerp waar ik op De Correspondent - een online journalistiek platform - al 

een tijd over had geschreven. Maar na twee jaar wilde ik de volgende stap zetten: een boek 

schrijven. Een uitgever had ik al (De Correspondent geeft ook boeken uit), maar waar 

haalde ik de tijd vandaan? Dat is waarom ik in het voorjaar van 2017 bij het FBJP aanklopte. 

Ik stuurde mijn aanvraag voor het NIAS in en kreeg de beurs. Vijf maanden lang mocht ik in 

alle rust aan mijn boek werken.  

 

Bij mijn aankomst in september voelde ik me als een kind in een snoepwinkel. Ik kreeg een 

eigen werkkamer toegewezen, met uitzicht op een pittoreske binnenplaats en een 

whiteboard waar ik op twee kanten (!) mijn gedachten kon neerkalken. Bij de bibliotheek op 

zolder kon ik zoveel boeken bestellen als ik wilde.  

 

Ik merkte hoe mijn brein langzamerhand in een andere stand terecht kwam. De ene dag kon 

ik uren zitten lezen, bijvoorbeeld in de biografie van Florence Nightingale (die prachtige 

infographics kon maken). De andere dag zat ik te puzzelen op de structuur van mijn boek. Ik 

had in de zomer een strakke matrix gemaakt; de rijen waren de hoofdstukken, de kolommen 

terugkerende thema’s. Maar toen ik aan het schrijven sloeg, merkte ik dat het niet werkte. 

En zo schreef, schrapte en las ik mijn weg door de vijf maanden heen.   

 

Maar een kluizenaarsbestaan was het niet. Want ik was hier niet alleen om rust te vinden, 

maar ook om van andere fellows te leren. Ik ben dan wel opgeleid als econometrist, de 

materie van mijn boek oversteeg wat ik tijdens mijn opleiding had geleerd. Ik had 

geschiedenis nodig om te laten zien hoe cijfers dominant waren geworden, psychologie om 

te snappen waarom we vallen voor misleidende getallen, filosofie om te begrijpen wat 

waarheid is. 

 

Op het NIAS vond ik dwarsverbanden op onverwachte plekken. Van bioloog Franjo 

Weissing leerde ik hoe moeilijk het is om een eenvoudig ecosysteem te voorspellen. Als dat 

al zo lastig is, hoe kun je dan weten wat er met iets complex als de wereldeconomie staat te 

gebeuren? Van archeoloog Tesse Stek leerde ik dat ons beeld van het Romeinse Rijk heel 

erg afhangt van de tijd waarin we leven. Objectief zijn is dus onmogelijk, ook bij iets 

concreets als een opgraving. Wat kun je dan weten over iets ontastbaars als intelligentie? 

 

Het hoogtepunt was die 19 oktober, toen ik tijdens het wekelijkse seminar een uur lang over 

mijn boek kon praten. Zorgvuldig doch vriendelijk fileerden mijn collega’s mijn ideeën. Hoe 

ga je duidelijk maken dat er goede en slechte cijfers zijn? Ga je zelf een politiek standpunt 

innemen? En heb je geen hoofdstuk nodig dat laat zien hoe onze obsessie met cijfers is 



ontstaan? Stuk voor stuk vragen die mijn boek een andere, betere richting hebben 

opgeduwd.  

 

Na mijn seminar hadden we, zoals elke dag, samen lunch. De ene na de andere fellow 

kwam nog even buurten met een leestip, een vraag of - gewoon - een schouderklop. Ook 

buiten het instituut zag ik mijn NIAS-collega’s regelmatig. We organiseerden een kerstdiner, 

dronken samen cocktails of maakten een boottocht door de Amsterdamse grachten. Want 

ook dat was mijn ervaring met het NIAS: een plek met veel rust en intellectuele stimulatie, 

maar ook bomvol gezelligheid. Gelukkig is er al een datum geprikt voor de reünie.  

 

Delen van dit verslag zijn overgenomen uit nieuwsbrieven die ik tijdens mijn verblijf schreef. 


