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Zoals in deze exploratie zal blijken werken de 
bestaande biases tegen de vrouwen. Door een 
vrouwelijke speler voordeel van een bias te laten 
ervaren t.o.v. de mannelijke speler. Ontstaat er contrast 
en frictie. In de crimebox komen diverse voorbeelden 
en negatieve kanten van bias naar voren echter is dit in 
conflict met het feit dat het zijn van een vrouw juist zorgt 
voor het eerder oplossen van de box. Zo ontstaat er op 
een informele en spelende wijze een omgeving waarin 
spelers geïnformeerd worden over de gelaagdheid van  
gender bias en hen tegelijkertijd te laten zoeken naar 
hun eigen ervaringen hiermee. Wat hun ervaringen zijn 
en hoe de gegeven voorbeelden ook terugkomen in de 
aspecten van hun dagelijks leven? 

Uit de berenput dat Gender bias is, kan iedere 
inspecteur een duidelijk patroon herkennen. Namelijk 
dat gender bias gaat over het bevoorrechten van de 
man. Als de standaard, als de norm, ervaren de 
mannen het voordeel van bias. Waar vrouwen 
daarentegen in zelfs het dagelijks leven benadeeld 
worden door de biases. Als je eenmaal de andere 
kant van de medaille hebt gezien, kun je niet meer 
terug. Als ontwerper wilde ik graag doen wat dit 
onderzoek voor mij heeft gedaan. De ogen openen en 
motiveren om de wereld wat leefbaarder te maken. 

Doel                         vrouwen laten relativeren en 
                                 informeren over gender bias 

Middel                      vrouwen eens voordeel laten 
                                ervaren door een bias i.p.v. 
                                nadelen zoals in de huidige 
                                 situatie het geval is. 

Medium                   Crime box









Een bias (vooringenomenheid) kan beschreven worden 
als een voorbedacht idee over iets of iemand, 
gebaseerd op informatie die over diegene bekent is, die 
een persoon waarneemt of juist mist. Het is een 
subjectieve manier van denken die ontstaat vanuit 
het perspectief van de individu.  [1] Zoals diversiteit 
advocate Verna Myers het omschrijft in haar Ted Talk:  
‘Biases are the stories we make up about people 
before we know who they actually are’. [2]

Talloze biases leiden ertoe dat ieder mens de wereld 
net iets anders ervaart dan de medemens. Het 
zogeheten referentiekader ziet een individu als 
normaal. 

‘Biases are the stories we make 
up about people before we know 
who they actually are’.

Studies hebben bewezen dat overtuiging in eigen 
persoonlijke objectiviteit juist leidt tot vermindering in 
objectiviteit. [3] Om een voorbeeld te noemen, ter 
ondersteuning van deze theorie, is het schandaal
rondom Amazon’s algoritme voor het aannemen van 
nieuw personeel. Door het gebruik van enkel de CV’s 
van het aangenomen personeel, leerde het algoritme 
door middel van patroonherkenning dat alleen mannen 
goed genoeg waren om voor Amazon te werken. [4] 
Als tegenreactie, besloot de TU Eindhoven 
gedurende 1.5 jaar alleen maar vrouwen aan te nemen 
voor hun wetenschappelijk personeel. [5;6] 

Het menselijk brein is geëvolueerd om uit kleine stukjes 
informatie conclusies te trekken.  Het nog altijd 
oeroude jagers- verzamelaars brein doet dat nog 
steeds. De angst voor onwetendheid die daarbij 
aansluit komt doordat onwetenheid in de vroegere 
periode gelijk kon staan aan de dood. [7] 

Biases zijn dus net zo menselijk als ademhalen, het 
hebben van een hartslag en het knipperen van de 
ogen. Waarom kunnen biases dan ook slecht zijn? 
Wanneer zijn biases slecht? Bewuste omgang met 
onze bias en realisatie van hoe deze bias ons handelen 
beïnvloed is belangrijk. Ons bewust te zijn van onze re-
ligieuze en politieke vooroordelen, maar ook de raciale 
en gender gerelateerde privileges die wij hebben. En 
nog belangrijker onze ongewilde medeplichtigheid
aan de systematische onderdrukking van 
bepaalde bevolkingsgroepen. Mensen zijn zich 
maar zelden bewust van hun eigen onwetendheid. 
Klinkt logisch, maar hoe komt dat? Doordat de 
mens geneigd is zich op te sluiten in een

echoput vol gelijkgestemde vrienden, nieuwsbronnen, 
ect. waarin hun opvattingen constant worden versterkt 
met zelden een spoortje van tegengas. [8] 

Tijdens het onderzoek zijn er diverse perspectieven onderzoek, 
voordat gender bias het definitieve centrale thema van dit 
onderzoek werd. Zo was een eerder perspectief biases in 
algoritmen. Met de daarbij horende speculatieve ontwerpvraag: 
Wat als algoritmische bias een strafbaar feit zou zijn? Deze ‘ 
ondervraging’ (questionnaire) doelde om meer inzicht te krijgen 
in welke van de twee biases, racial en gender bias, de meeste 
conflict plaatsvind om een keuze te maken tussen de twee. Want 
zo kan er context en duidelijkheid in het project gecreëerd worden. 
Daarnaast had de questionnaire tot doel om te onderzoeken hoe 
mensen de ontwerpvraag zouden beantwoorden. Dus als inder-
daad speculatief gezien een algoritmische bias een strafbaar feit 
zou zijn, wie is daar dan verantwoordelijk voor? Kan een algoritme 
dan ook echt de misdader zijn? Of ligt de schuld juist bij de 
ontwerpers van het algoritme? Of ligt het aan de data? 
De questionnaire bestaat uit een selectie artikelen over de 
gevolgen van hoe zowel racial als gender bias zich vertalen naar 
het dagelijks leven met de vraag wie er verantwoordelijk was voor 
het strafbaar feit en welke straf de 
verantwoordelijke zou moeten krijgen. 
De questionnaire link: https://docs.google.com/forms/d/10Sm-
K1E0YSaXFfAH3ChflJxPJDmR5I-AOdrcFfqF9yc8/edit





Met als resultaat dat gender bias in dit onderzoek 
centraal is komen te staan. Gender bias gaat voor over 
het feit dat de maatschappij, de wereld waarin ook wij 
vrouwen leven gebaseerd is op de standaardnorm, de 
witte man.  Het mannelijk perspectief wordt 
hedendaags nog steeds als universeel gezien. Waar 
het vrouwelijk perspectief de blinde vlek van de 
maatschappij is. Zo blijven er cruciale verschillen
tussen genders ongezien.[3] 

Het vrouwelijk perspectief is de 
blinde vlek van de maatschappij. 

Resulterend in een wereld die ontworpen is voor de 
man waar als vrouw soms moeilijk in te leven is. Een 
wereld waarin vrouwen geacht worden zich aan te 
passen, de dodende stiltes in o.a. de wetenschap te 
accepteren. De gevolgen voor de vrouw kunnen klein 
zijn van een bovenste plank van een kast waar een 
gemiddelde vrouw bij lange niet aan kan. Zo moet ik 
op mijn werk vaak de kasten in klimmen om iets van de 
bovenste plank te kunnen pakken. Mocht ik vallen, ja 
dat zien we dan wel weer. Of het feit dat 
temperaturen in kantoren een aantal graden te koud 
zijn voor vrouwen [9;10 ;11] 

Echter blijven de gevolgen niet bij zulke ‘kleine’ 
ongemakkelijkheden. De gevolgen kunnen gemakkelijk 
oplopen tot grotere dodenaantallen onder vrouwen. 

Ooggetuige Joris Luyendijk lichte een ander licht op 
deze kwestie. In plaats van de standaard reactie die 
vele andere mannelijke getuigen gaven, waarbij de 
schuld in de sneakers van de vrouw geschoven werd.  
Waar het objectief bekeken het ligt aan de male baised 
design. Zo betoogde J. Luyendijk dat zijn onderzoek 
naar hoe anders zijn maatschappelijke carrière gelopen 
zou zijn als hij van het andere geslacht was, een ander 
gender had, of hij uit een ander nest zou komen of juist 
een ander opleidingsniveau zou hebben. 

Ook stuitte hij tijdens zijn onderzoek op het fenomeen 
dat hij ‘ de 7 vinkjes’ heeft genoemd. Referent naar 
de eenzijdige witte bovenlaag van de Nederlandse 
machtsposities. 

“Terwijl nog geen 20 procent van de Ne-
derlanders mijn lichaam en nest heeft, en 
nog geen 3 procent mijn lichaam, nest én 
opleiding. De macht ligt bij 7-vinkjes. De 
machtspositie van mannen zoals ik be-
staat er niet alleen uit dat wij zoveel 
plaatsen bezet houden. Het gaat er vooral 
om dat wij mogen beslissen..”[12]

Tijdens de diverse ondervragingen met de getuigen  
(focusgroepen, mensen in mijn nabije omgeving, ect.)  werd een 
patroon herkenbaar: dat het onderwerp, gender bias, op zichzelf 
een abstract begrip is dat het beste uit te leggen is aan de hand 
van concrete, herkenbare voorbeelden. Daarom zullen hieronder 
een aantal voorbeelden van gender bias volgen ter illustratie. 
Houd er echter rekening mee dat dit slechts een aantal 
voorbeelden zijn van de huidige status quo.

https://www.nrc.nl/nieuws/2022/02/04/de-besten-aan-de-top-wij-hadden-alles-mee-en-niks-tegen-a4084350


Een voorbeeld van zo’n homogeen product dat ontstaan is vanuit een mannelijke visie, 
namelijk de bikinivisise? Ooit van gehoord? Kort komt het neer op het feit dat het 
vrouwelijke lichaam slechts een variant is van dat van het mannenlichaam. [15] 

Wat hoort daar niet bij? Een vagina. Het feit dat ruim de helft van de wereldpopulatie een 
vagina heeft maakt nog niet dat de wetenschap en de geneeskunde daar de benodigde 
dingen over weet.

Of neem nou maandverband. Zelfs vrouwen producten ontkomen niet aan het feit dat ze 
niet gebruiksvriendelijk zijn voor de vrouwelijke eindgebruiker. Toen Always 
maandverband in 2014 werd getest vonden de onderzoekers een geheel getal aan 
chemicaliën met labels als kankerverwekkend en reproductie- en ontwikkelingstoxines.  
[16]

Een ander voorbeeld van hoe het vrouwelijk perspectief wordt uitgesloten is de 
healthtracking-app van Apple. Die perfect zou kunnen werken voor de reference man. 
Echter was het mannelijke team van Apple een van de belangrijke 
gezondheidsindicatoren voor vrouwen is vergeten. Namelijk de menstruatie. [17;18;19]
 
Als tegenreactie ontwierp Ida Tin een app, genaamd Clue, om je menstruatie bij te 
houden.Voor vrouwen is dit een maandelijkse reminder of de gezondheid, een 
indicatie van de huidige stand van zaken. Het is een vitale functie. Net zo belangrijk als 
het hebben van een hartslag, dat de longen zich vullen met zuurstof en dat je lichaam op 
de juiste temperatuur blijft. [20;21]  Toch is in dit een gebied dat gevuld is met meer taboe 
en desinformatie dan met wetenschappelijke feiten. Want op de academische map kun je 
geen route volgen door de vele blanke stukken die erin zitten. Sinds de pil in 1950s 
hebben er nauwelijks vernieuwen plaats gevonden. Het punt blijft dat menstruatie niet 
slechts over het hoofd gezien wordt in ook de academica, maar gewoon keihard 
genegeerd wordt. Zo blijft vandaag de dag een standaard vraag als: Wat is een normaal 
bloedingspatroon voor jonge vrouwen?, nog steeds een groot vraagteken. [3] 



Om terug te komen op Apple, toen Siri voor het eerst 
op de markt kwam, kon Siri een gebruiker wel vertellen 
waar diensten als prostituees te vinden waren of een 
vrouw wel vertellen waar de dichtstbijzijnde supermarkt 
is. Maar wanneer een gebruiker aangaf dat ze was 
verkracht kon de Siri  haar niet helpen. 

v

Hetzelfde gelde voor wanneer er gevraagd werd naar de 
dichtstbijzijnde abortuskliniek. [14;15] 

‘Hey Siri, I’m raped’



Maar niet alleen (technologische)producten kunnen male biased zijn. De 
wetenschap zit er ook vol mee. Met de gender gap. Zo heeft een onderzoek uit 2016 
pas onderzocht waarom meer vrouwen na hartoperaties overlijden dan mannen. Het 
antwoord door de verzorgende rol die vrouwen wordt opgedragen, hierdoor 
herstellen single worden dan ook beter van zo’n operatie dan getrouwde vrouwen. 
[22] Doordat vrouwen na hun operatie al vrij snel weer terug moeten naar die 
verzorgende rol, aangezien monden moeten gevoed worden en het huis schoon 
moet. Waar mannen daarentegen eerder iemand hebben die voor hen zorgt na de 
operatie. 
Daarnaast zijn de symptomen die vrouwen en mannen vertonen bij het hebben van 
een hart aanval ook verschillend. Zo vertonen (jonge) vrouwen niet de bekende 
mannelijke ‘Hollywood’- symptomen. Met een hoger sterfaantal onder vrouwen aan 
een hartaanval van dien. 
Daarnaast zijn de symptomen die vrouwen en mannen vertonen bij het hebben van 



Over een grotere overlijdenskans bij vrouwen door het 
gebruik van de reference man gesproken. In zelfs de auto 
industrie hebben vrouwen           meer kans op ernstige 
verwondingen in een gelijk auto ongeluk dan mannen. 
Met als ‘kers op de taart’ maar liefst        meer kans om te 
komen overlijden bij een auto-ongeluk. [3] De reden hiervoor 
is dat vrouwen in verband met hun gemiddeld kortere lengte 
verder naar voren tegen het stuur aan zitten en daarnaast 
ook meer rechtop zitten om te kunnen zien. Deze houding is 
een afwijking van de standaardpositie, waardoor veel vrou-
wen automatisch ‘out-of-position-drivers worden. Hierdoor 
zijn de knieën en benen van vrouwen kwetsbaarder. 
Bovendien hebben hierdoor vrouwen een      keer grotere 
kans op een wiplash dan mannen. Dat allemaal door de male 
biased design van auto’s. 
Voor de volledigheid vermeld ik hierbij ook dat vrouwelijke 
dummy’s binnenkort wel bij wet verplicht worden om te ge-
bruiken bij veiligheidstesten, echter alleen in de 
passagiersstoel. Tot slot zullen deze vrouwelijke dummy’s 
een geschaalde reference man met borsten en bredere 
heupen worden. Waardoor het nog steeds gewoon de 
verhoudingen van een man blijven die getest worden. [13]







Eerder zijn er al diverse voorbeelden gegeven over de breedte en diepgang van gender bias. Ontwerpster 
Maartje van Proosdij speelt met haar Become Average product line in op de dagelijkse producten die niet 
ontworpen zijn voor de bepaalde bevolkingsgroepen door de exclusieve standaarden in de design wereld.  
Daarnaast speelt het ook in op het fenomeen dat de vrouw zich moet aanpassen i.p.v. dat het design of de 
technologie aangepast wordt. Als oplossing heeft ze drie fictieve producten ontworpen: The become average 
height shoes, The average finger size extenders en The average voice pitch adjuster. 
                                                  Ieder product tackelt een eigen domein binnen de diversiteit van gender       
                                                  bias. Zo speelt de Average Finger Size Extenders in op het feit dat mobiele 
                                                  telefoons ontworpen zijn met de man in gedachten. Waar vrouwen gemiddeld
                                                  2.5cm kleinere handen hebben. Voor vrouwen worden smartphones met een 
                                                  lengte van 12,5 cm al een puntje van irritatie. Resulterend in het feit dat 
                                                  vrouwelijke gebruikers hun telefoons met twee handen moeten vasthouden
                                                  bijvoorbeeld om te voorkomen dat deze aan diggelen valt. Toch groeien 
                                                  smartphones als kool en kan een telefoon gerust een 17.5cm lang zijn. Of 
                                                  denk ook aan flesopeners die door verschil in formaat niet gebruiksvriendelijk 
                                                  zijn voor vrouwen.  Of de The average voice pitch adjuster die inspeelt op 
                                                  resultaten uit een onderzoek van socioloog Dr Rachael Tatman. Die vond dat
                                                  Google’s stemherkenningssoftware 70% meer kans had om een mannelijke 
stem accuraat te registeren dan die van een vrouw. Dit kan resulteren in het feit dat zulke systemen in auto’s 
alleen naar de echtgenoot luisteren met alle gevolgen van dien.

Desondanks het feit dat dit onderzoek zicht richt op racisme in technologie 
en het niet gaat over het centrale thema van dit onderzoek, gender bias, bied 
het een aantal interessante inzichten. Op dit onderzoek stuitte ik tijdens mijn 
onderzoek naar biases in algoritmes. [?] 

Racial literacy wat hedendaags al gebruikt wordt in de medische 
opleidingswereld wordt hierin aangedragen als een essentiële vaardigheid 
voor ook mensen in de enige vorm van design. Tijdens deze trainingen wordt 
de deelnemer geleerd om patiënten van diverse achtergronden te 
behandelen door middel van o.a. empathische vaardigheden te verbeteren. [?] 
Om dat te doen zijn er volgens het onderzoek een aantal dingen nodig. Zo 
is er een bepaalde woordenschat nodig om de discussies rondom het thema 
te kunnen voeren. [?] Daarnaast wordt er enige aandacht besteed aan het 
belang van de ontwikkeling van emotionele intelligentie,  wat deels ook terug 
te refereren aan empathie. 



Een andere manier om bias aan te pakken is 
het Buffalo, The Name Dropping Game. Deze 
onderzoekend ontwerpers richten zich
specifiek op implicit bias. Wat ook wel 
omschreven kan worden als een attitude of 
een stereotyperende verwachting die iemand 
heeft zonder dat diegene zich daarvan bewust 
is. Daarom wordt implicit bias ook wel, 
unconcious bias genoemd. .

Onmogelijk is het om de biases volledig te 
elimineren uit het brein en iedereen is in het 
bezit van diverse biases. Toch is het van 
belang om deze te verminderen. Waarom? 
Onderzoek wijst uit dat vermindering van 
implicit bias zorgt voor het verminderen van 
barrières om anderen te helpen. Resulterend 
in een verbeterende samenwerking. Deels 

doordat het zorgt voor het gemakkelijkere 
samenwerking met diverse mensen en het 
gemakkelijker kunnen aannemen van een 
ander perspectief.

Het spel begeeft zich voornamelijk op het 
niveau van bewustwording, van implicit bias. 
Gekozen is voor een spel, omdat interacteren 
met een abstract onderwerp als implicit bias in 
de vorm van een game helpt bij het overkomen 
van enige weerstand. Niemand vind het fijn 
om vertelt te worden dat je vooroordelen en 
blinde vlekken hebt. Toch worden de spelers 
geforceerd om tijdens het spel bij bepaalde 
kaart combinaties diep te graven in de (niet-
stereotyperende) ervaringen en herinneringen 
die deze combinatie met zich mee brengt. 

Interessant aan dit productontwerp is de 
manier waarop de spelers niet bewust duidelijk 
gemaakt wordt wat het doel van het spel is. 
Wat leidt tot meer effectiviteit. Gedeeltelijk 
veroorzaakt doordat het achterhouden van het 
doel eventuele drang om 
‘overtuigingspogingen’ te vermijden. 

Een speler draait twee verschillende kaarten 
om random om. Een oranje, beschrijvende 
kaart met een bijvoeglijk naamwoord erop en 
een blauwe personen kaart. Het doel van het 
spel is om de eerste te zijn die een fictief of 
non-fictief persoon te noemen die voldoet aan 
de beschrijving die de twee getrokken kaarten 
geeft. 

Socioloog Leyla Acaroglu ontwierp samen met AIGA de ‘Gender Equality Toolkit’. Deze toolkit is het 
resultaat van een onderzoek dat startte met de vraag of gender effect heeft op hoe andere iemands 
professionele vaardigheden beoordelen. Het antwoord is ja, heel erg zelfs. Zo is maar liefst 89% van 
de Creative directors in de design industrie man. [?]De obstakels die vrouwen daardoor moeten 
overkomen zijn gebaseerd op neurologische belemmeringen, die historisch gezien de mens een 
handje hielp met het overleven in het wild, maar die onze empathische vaardigheid limiteren. Om te 
kunnen begrijpen hoe het is om iemand anders schoenen te staan.
 
De toolkit is een oplossing om nieuwe normen door middel van empathie te vormen. Een 
manier om de biases die in de hippocampus van ons brein zitten te hervormen, om nieuwe 
frames en modellen rondom wat het betekent een leider te zijn, te herontwerpen. 

Tijdens het onderzoek kwam naar voren dat mensen wijzen of bewust maken van hun eigen 
biases niet resulteert in het verwijderen ervan, om het zo te zeggen. Het feit is dat iedereen 
gender stereotyperende biases heeft die invloed uitoefenen op hoe wij anderen zien. Zeker 
als het aankomt op machts- en leidersposities.

Kortom is het belangrijkste inzicht uit het onderzoek dat er empathie opgebouwd moet worden 
als manier de biases te doorbreken. Daarnaast is het voor het onderzoek interessant om te 
kijken naar hoe de toolkit die empathie vervolgens opbouwt. 





Rechtzaak ConceptDit concept was een van de eerste, toen het onderzoek nog richtte op algoritmische bias. Het concept is als volgt, een hoax waarbij 
een algoritme zou worden aangeklaagd voor het vermoorden van een mens. 

Op deze manier kunnen veel feiten verwerkt worden over wat bias inhoud, diverse aspecten behandeld worden en kan objectiviteit 
tegen subjectiviteit gezet worden.

 Zoals in de questionnaire naar voren kwam zijn er diverse antwoorden mogelijk wie er verantwoordelijk gesteld kan worden voor 
algoritmische biases. En blijft het beantwoorden van die vraag een dilemma.

Dit concept is het niet geworden. Ten eerste doordat het onderwerp gedurende het verdiepende onderzoek is verandert en ten tweede 
past dit concept minder goed bij mij als ontwerper. 



Unbiased
 Concept

Zoals in het eerdere onderzoek naar bovenkwam 
heeft  iedereen biases. Zou een (fictief) brein 
ontwikkeld kunnen worden die geen biases heeft? 
Wat voor gevolgen zou dat kunnen hebben voor 
de samenleving?

 Biases ontstaan gedeeltelijk in de Hippocampus, 
dus het concept is een speculatief brein 
ontwikkelen zonder hippocampus. Echter tonen 
de sterke bewijzen aan dat de verdachte 
‘Unbaised Brain’s alibi klopt. Het is namelijk 
onmogelijk biases volledig uit het menselijk brein 
te elimineren. Op grond hiervan is deze verdachte 
vrij gesproken. [?]

Door associërend op het ‘Unbiased Brain’-
concept, het hebben van biases is dus menselijk. 
Het volledig unbiasen van het menselijk brein kan 
niet. Deaslniettemin zijn er bewijzen en 
oefeningen ontworpen die zeggen dat het 
verminderen of het doorbreken van bepaalde 
biases wel mogelijk is. Wat als iemand van de 
rechter als ‘straf’ naar een unbias kliniek moet, 
omdat die persoon “schadelijke” biases heeft. Of 
wat als iemand vanwege werk naar zo’n kliniek 
moet. 

Een kliniek dat diverse behandelingen 
aanbied om te ‘unbaisen’. Hoe kan zo’n 
behandeling eruit zien? 

Het hifi-prototype kan het geven van zo’n 
speculatieve training zijn. Wellicht in de vorm van 
een therapeutische sessie. 

WAT HEB IK UIT DEZE CONCEPTEN GEHAALD 
ALS CRITERIA VOOR MIJ N UITEINDELIJKE 
CONCEPT??????



Toolkit: How to be 
a woman in a mans 
wordl starterspack

Waarom kunnen vrouwen gewoon niet meer zijn zoals
 mannen? Dit concept zou net als de ‘Become Average’ – 
productlijn van Maartje van Proosdij inspelen op de 
exclusieve standaarden die slechts enkele mensen 
representeren. In dit concept gaat het specifiek over de 
vrouw die zich moet aanpassen aan de male biased wereld. 
Hoe zou zo’n aangepaste vrouw eruit zien?

Echter bevestigde ooggetuigen uit de focusgroep dat het 
concept te zwak was om het onderzoek mee te vervolgen.



Crimebox, een escaperoom 
in een doosje



Tijdens het hebben van diverse en vele gesprekken met 
mensen over mijn onderwerp, bleek best wel een gebrek 
aan kennis over biases en zeker gender bias. Gedurende 
deze gesprekken kwam ik er achter dat gender/ bias het 
beste te illustreren, uit te leggen.  is aan de hand van 
voorbeelden. 

Het werkt averechts om mensen te bombarderen met 
feiten en hun individuele onwetendheid aan het licht 
te brengen [?]. Uit de deskresearch bleek dan ook dat 
iemand wijzen op haar/zijn biases deze niet automatisch 
doorbreken. Bij het onderzoeken van een crime scene 
gooit iedere rechercheur eigen vooroordelen en biases in 
de strijd om uit de beschikbare informatie verbanden te 
leggen en conclusies te trekken. Toch moet er zo objectief 
mogelijk naar de feiten gekeken worden, diverse 
perspectieven aangenomen worden en moet een 
rechercheur in staat zijn zich te verplaatsen in iemand 
anders schoenen, ect. 

Met een crimebox kan er gestuurd informatie geven. Als 
ontwerper kan gedeeltelijk bepaald worden wanneer de 
speler welke informatie krijgt. Zo beïnvloed het het beeld 
dat de speler ontwikkeld over het onderwerp. 

Tot slot kan een crimebox zo simplistisch of juist zo 
complex gemaakt worden in dien gewenst. en wetende 
wat een abstratie gender bias opzich is, is dat een handig 
bijkomen. 

De core mechanic van de crime box is het 
oplossen van puzzels, verbanden leggen 

tussen de antwoorden om zo de 
moordenaar te vinden. 

Verder kunnen de andere mechanics iets variëren. Na het 
testen van de crimibox : dossier Inkt, heb ik een analyse 
gemaakt van de andere features van het spel. Deze is te 
bekijken in de bijlage. 

Daarnaast heb ik gekeken welke aspecten kunnen 
verbeterd worden of wat miste ik nog tijdens heb spelen 
van de box? Ik heb een offline crimebox getest, 
desondanks zit er een online hulpchatbot bij. De chatbot 
is redelijk fijn in gebruik, maar het is duidelijk dat er een 
bepaalde storyline gevolg moet worden en als daar vanaf 
geweken wordt het later wat problemen brengt. Zo had ik 
niet gelijk door dat er een online hulpbot/ collage was, dus 
was ik al van start gegaan met de offline dingen en een 
beetje googlen. Hierdoor had ik al aanwijzingen gevonden 
waarvan de chatbot niets wist en dat zorgde voor wat 
frictie. Daarnaast miste ik dat er geen crime scene foto’s 
of enige rapporten te vinden waren. Het was slechts de 

chatbot die alleen tekstueel een korte omschrijving gaf. 
Daarnaast is er de ‘Bezoeken’ button, maar op het 
moment dat deze aangeklikt is en de speler betoogd heeft 
dat er genoeg bewijs is om die plaats te bezoeken, geeft 
ook hier de chatbot alleen kort een tekstuele omschrijving. 
Het is dus allemaal hierdoor heel textueel en dat maakt 
het soms wat saai. De immersie is hierdoor ook minder. 
Want hetzelfde geldt voor een ondervraging, deze vind 
via de chatbot plaats. Er zijn geen profielen of dossiers 
met visuals van die personen. De visuals zijn dus 
minimaal en vormen naar mijn mening nog een obstakel 
naar meer immersie met het spel. Deze verbeterpunten, 
maar ook juist de sterke punten van de geteste crimebox 
neem ik mee naar de ontwikkeling van mijn crimebox. 





Het crimebox-concept heeft als Unique Selling Piont dat vrouwelijke speler een voordeel ervaren tijdens het spelen van de crimebox. Echter moet daarvoor wel nog het 
een en ander onderzocht worden. Zoals hoe en of vrouwen verschillen van mannen als ze spellen spelen. Waar let een vrouw op tijdens het spelen van de spelen? Welke 
spellen zijn populairder bij vrouwen dan bij mannen? En waarom is dat? Ect. 

RPG’s, avontuurlijke games, puzzelspellen en arcade games zijn populair onder vrouwelijke spelers. 

Vrouwen hebben een voorkeur voor immersievere gaming dynamieken dan mannen. Het liefst gerelateerd aan onderwerpen als reizen en ervaringen.

Het verhaal is voor vrouwen het belangrijkste element van een game. Een onderzoek vond dat het storytype ‘Rebirth’ vrouwen het meeste aanspreekt 
met een vrouwelijke hoofdpersoon die bestempeld is als ‘Outlaw’.  

“Rebirth is a theme in which the protagonist undergoes a transformation. This type of plat usually focusses on a protagonist who’s also an anti-hero & 
his redemption, which occurs at one of the story’s turning points.” 

Het grootste gedeelte van de vrouwelijke spelers hebben liever en spelen liever vrouwelijke personages in spellen. [4] Daarom is een story-driven 
gameplay dan ook van belang voor de crimebox. 

Daarnaast moeten de personages complexe, interessante karakters hebben. Tegelijkertijd moet door middel van het personage sociaal relevante 
onderwerpen de game binnendringen voor de extra gelaagdheid en diepgang.  [23, 24, 25].



Naam: Hades Loder DeLuca 
Alias: The Justice Killer 
Geboortedag: 09/05/1997
Geslacht: Non-binair 
Status: Single 
Aantal bekende slachtoffers: 3
Tag Killer: Yes
Moord methode: vergiftiging 
Reden voor moorden:  “Het begon als wraak voor mijn oma Hedy Lamarr. Een prachtige mastermind die 
slechts voor haar uiterlijk erkent werd in plaats van haar intelligentie die heeft geleid tot revolutionaire 
uitvindingen. Toen zag ik dat ze niet de enigste is. Dus besloot ik die hufters, de mazen van de wet, zelf maar 
aan te pakken met een passende straf. ”

Het profiel van Hedy Lamarr met haar verhaal is terug te vinden in de bijlage. 





Veel text, meer visuals toevoegen. Zoals de vingerafdrukken 

daardoor lijkt James gelijk een stuk crimineler. 

Daarnaast veel prijzen en getallen in de carrière, maak 

deze bulletpoint-gewijs. Dat is overzichtelijker. 

In de deskresearch kwam naar voren dat het hebben van 
gelaagde en complexe karakers een belangrijk aspect  is voor 
vrouwen tijdens het spelen van een step. Daarom heb ik 
meerdere experimenten gedaan binnen de focusgroep met 
diverse profielen. 

Bij de eerste versie zijn er drie verschillende profielen getest. 
Toen was de context van de crimebox nog alleen gericht op één 
aspect van gender bias, namelijk het zogeheten ‘Miranda-effect’. 

Daardoor waren de drie profielen, real-life mannen die ieder 
credits hebben genomen voor het werk van een ander. Zoals 
Hedy Lamarr’s intelligentie ook voorlief was genomen. Zie de 
profielen van de eerste test in de bijlage. De profielen zijn binnen 
de focusgroep uitgezet met de opdracht deze te lezen en te 
markeren wat het meest karaktiserend is aan de persoon, met 
welke elementen van het profiel de tester zich het meeste
 identificeerde en tot slot de vraag wie zou jij vermoorden? 

Aangezien uit de research naar voren kwam dat empathie een 
belangrijk onderdeel is om het perspectief van iemand anders 
te begrijpen, vroeg ik wie van de drie slachtoffers diegene zou 
vermoorden. Daarnaast doelde de eerste twee vragen op het 
vinden van identificatie- en empathiepunten. 

Sommige stukken zijn door de moeilijke woorden van al die uitvindingen moeilijk te lezen. 

De prijzen boeien me niet zo die hij gewonnen heeft. De uit-spraken zijn wel veel en lang. 



De hobby’s bij James maken hem meer echt. 

Een andere lay-out zou kunnen helpen bij het gemakkelijker 
scannen van de text. 

ik denk zoveel text, dat ga ik niet allemaal nu 

lezen als ik onder tijdsdruk sta om de box op 

te lossen. Dus ik scan het eerst. Wellicht kan 

dit meer dienen als ececlopedie. Als er meer 

informatie gevonden moet worden, dat je daar 

naar terug kan. 

Iedereen wilde James van de drie mensen ver-

moorden. Door zijn uispraken,  het feit dat hij 

het werk van Rosalind Franklin heeft gestolen, 

dat desondanks zijn werk nog steeds gedrukt 

wordt en hij ziet eruit als een creep. 

Tof dat het gewoon gebaseerd is op waargebeurde verhalen. Dat die mannen die dingen waarvan je ze beschuldigd ook echt hebben gedaan.  Bizar om dat te beseffen. 





Hoe kan er een luchtige doch informatieve ervaring ontworpen worden, waarbij vrouwen 
voordeel aan een bias ervaren met als doel de deelnemers te informeren over de breedte 

van gender bias en hen te laten relativeren over hun positie ten opzichte daarvan?

HET KAN ZEKER! Dit kan bereikt worden door vrouwen voordeel van bias te laten ervaren tijdens het spelen 
van de crimebox. Door middel van de juiste combinatie aan identificatie- en empathiepunten aangevuld met 
gelaagde personages die inspelen op ervaringen en er achter dit alles een sterk verhaal staat, kan dit bereikt 
worden. En of het van belang is dat meer mensen te horen krijgen over gender bias. Mijn crimbox zal de ogen 
van de spelers een stukje wijder oepnenen. 
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THE END 



01 oktober 1922, Hefei ,China 
Chinees-Amerikaans
Meng-hua Luo & Ko-Chen Yang
Natuurkundige
Bachelor aan de Universiteit Kunming (1938-1942), Mastergraad aan de Tsinghua Universiteit 
(1944), University of Chicago
De 28-jarige Weng Fan (geh. 2004-heden), Chih-li Tu (geh. 1950–2003, overleden in 2003)
Franklin Jr Yang, Eulee Yang & Gilbert Yang
Nobelprijs voor Natuurkunde (1957; onderzoek naar de pariteitswet resulterend in belangrijke 
ontdekkingen over de elementaire deeltjes), Albert Einstein Award (1957), Rumford-Prijs (1980), 
National Medal of Science (1986), Oskar Klein Memorial Lecture and Medal (1988), Benjamin 
Franklin Medal (1993), Bower Award (1994), Albert 
Einsteinmedaille (1995), N. Bogoliubov-prijs (1996), Lars Onsager Prize (1999), King Faisal 
International Prize (2001). 

Op een studiebeurs van de Tsinghua Universiteit vertrok Yang aan het einde van de oorlog naar 
de Verenigde Staten waar hij in januari 1946  aan de universiteit van Chicago studeerde onder 
kernfysici als Edward Teller en Enrico Fermi. Yang behaalde zijn 
doctoraat (Ph.D) in 1948. Werkte in 1948 als docent aan de Universiteit van 
Chicago. In 1949 begon de samenwerking tussen Yang en Tsung-Dao Lee aan de 
Institute for Advanced Study.  Van 1966 tot 1999 was Yang  werkzaam als hoogleraar aan de State 
University of New York. Waarna hij in 1984 werkte als hoogleraar van de 
Lorentz-leerstoel aan de Universiteit Leiden. In 1957 ontving hij samen met Lee de 
Nobelprijs voor de Natuurkunde voor hun theoretische onderzoek naar 
pariteitsschending in de zwakke wisselwerking, die in 1956 experimenteel was bevestigd door 
Chien-Shiung Wu. 

In december 1956 voerde madame Chien-Shiung Wu van de Columbia-universiteit hét experi-
ment uit die Lee’s en Yangs theorie bevestigde, namelijk het bètaverval van 
kobalt-60. Het resultaat van haar experiment bevestigde inderdaad het vermoedden van Yang en 
Lee. Daarvoor ontvingen alleen Yang en Lee in 1957 de Nobelprijs voor 
Natuurkunde, waarmee Yang en Lee de eerste Nobelprijswinnaars werden uit China. 

Naast ‘zijn’ Nobelprijs onderzoek, leverde Yang een andere belangrijke bijdrage. Namelijk de ont-
wikkeling van de Yang-Mills-theorie met Robert Mills, die momenteel een belangrijk onderdeel 
vormt van het standaardmodel in de natuurkunde.

Geboortedag: 
Nationaliteit:  
Ouders: 
Beroep: 
Opleiding:

Huwelijkspartners: 
Kinderen: 
Prijzen: 

Carrière:

Ontdekkingen:

CHEN-NING YANG  



Geboortedag: 
Nationaliteit: 
Lengte: 
Ouders: 
Opleiding:

Carrière:

Huwelijkspartner: 
Kinderen: 
Prijzen: 

Wu’s experiment: 

TSUNG-DAO LEE 
24 november 1926, Shanghai, China
Chinees-Amerikaans
5.9ft (1.80m) 
Tsing-Kong Lee en Ming-Chang Chang
National Chekiang University (1943-1944), National Southwest Associated University(1945), Universiteit 
van Chicago (1946-1950)
Doctoraat (Ph.D.) in 1950 op zijn proefschrift “Hydrogen Content of White Dwarf Stars”. 
Gedurende de periode 1950 tot 1953 werkte hij als onderzoeksassositent en docent aan het Yerkes Astro-
nomical Observatory , maar ook aan de Universiteit van Californië  en aan het 
Institute for Advanced Study. Tijdens zijn tijd aan de Institute for Advanced Study werkte hij nauw samen 
met zijn landgenoot Chen-Ning Yang (mede Nobelprijs-winnaar) en begon Lee een welbekende weten-
schapper te worden binnen de gemeenschap. Columbia Universiteit was Lee’s volgende stop. Waar hij de 
jongste proffessor van Universitair docent doorgroeide tot 
hoogleraar natuurkunde  werd(vanaf 1956). Van 1997 tot 2003 was Lee directeur van het 
RIKEN-BNL onderzoekscentrum, waarna hij met pensioen ging. Lee’s hoogtepunt was het 
winnen van de Nobelprijs op 31-jarige leeftijd. Daarmee was hij de op een na jongste winnaar ooit om 
deze prijs te mogen ontvangen. In Lee’s carrière publiceerde hij meer dan 300 diverse 
papers en diverse boeken. Tot slot was Lee een lid van de National Academy of Sciences, the American 
Academy of Arts and Sciences, the American Philosophical Society, Academia Sinica, Academia Nazio-
nale del Lincei, the Chinese Academy of Sciences, the Third World Academy of Sciences en de Pontifical 
Academy of Sciences.
Jeannette Hui-Chun Chin (gehuwelijked in 1950, overleden in 1996) 
James Lee en Stephen Lee
Nobelprijs voor de Natuurkunde  (1957; onderzoek naar de pariteitswet resulterend in 
belangrijke ontdekkingen over de elementaire deeltjes), Albert Einstein Award  in Science(1957), Gali-
leo Galilei-medaille (1979), Oskar Klein Memorial Lecture and Medal (1993), Matteucci Medal (1995), 
Orde van de Rijzende Zon (2007), G. Bude Medal, Science for Peace Prize, China National-International 
Cooperation Award, New York City Science Award, New York Academy of Science Award, Order of Merit 
Grande Ufficiale uit Italië; Gold and Silver Star uit Japan. 
Daarnaast ontving hij eretitels voor doctoraten, professorschap, lecturaatschap and curatorschap van over 
meer dan 30 universiteiten wereldwijd.  

In december 1956 voerde madame Chien-Shiung Wu van de Columbia-universiteit hét experiment uit die 
Lee’s en Yangs theorie bevestigde, namelijk het bètaverval van kobalt-60. Het resultaat van haar experi-
ment bevestigde inderdaad het vermoedden van Yang en Lee. Daarvoor ontvingen alleen Yang en Lee in 
1957 de Nobelprijs voor Natuurkunde. 



JAMES DEWEY WATSON

VINGERAFDRUKKEN 

Geboortedag: 
Nationaliteit: 
Lengte: 
Beroep: 
Hobby’s: 
Inspiratiebron:
Carrière:

06 april 1928, Chicago, Verenigde Staten 
Amerikaans 
6’ 1” (1,85 m)
Moleculair bioloog
Vogels spotten (samen met zijn vader)
Erwin Schrödingers boek, ‘What Is Life?’, Nobelprijswinnaar Hermann Joseph Muller. 
Verschijning op de QuizKids (jongeren intelligentie Radio show) 
Op 15-jarige leeftijd begaf Watson zich al in de gangen van de University of 
Chicago door een verkregen studiebeurs. 
In 1946 verandering professionele vakgebied van ornithologie naar de studie van genen. 
In 1947 ontving Watson zijn Bachelor of Science in zoölogie aan de University of Chicago.  
In 1950 ontving Watson de PhD-titel van Indiana University. 
Daarna reisde hij naar Kopenhagen voor postdoctoraal onderzoek.
In 1952 begon hij in het Cavendish-laboratorium in Cambridge in samenwerking met  
Francis  Crick.  
In midden-maart van het jaar 1953 ontcijferden Watson en Crick de dubbele helix structuur 
van DNA op basis van de experimentele data verzameld door Rosalind Franklin collega 
van het King’s College in London. 
In 1953 publiceerde het wetenschappelijke tijdschrift ‘Nature’ hun model voor DNA  
structuur.
In 1956 was Watson werkzaam binnen de biologie afdeling aan de Harvard Universiteit, 
waar hij zich voornamelijk focuste op de rol van RNA in het overdragen van genetische 
informatie. 
In 1968 werd hij de directeur van de Cold Spring Harbor Laboratory. In zijn 35-jarige dienst 
wijdde hij zich aan onderzoek naar moleculaire biologie en genetica om meer grip te  
krijgen op de oorzaken van o.a. neurologische ziekten en kanker voor diagnostische  
doeleinden. Watson had hier een persoonlijk belang bij doordat een van Watsons zoons 
lijdt aan schizofrenie. 
Gedurende de periode 1990- april 1992 was Watson het hoofd van het ‘Human Genome 
Project’. Echter, hij moest zijn functie in 1992 opgeven na diverse conflicten met de NIH 
directrice, Bernadine Healy. 
In oktober 2007 werd hij op non-actief gezet als directeur naar aanleiding van diverse 
rasistische, sexisitische en homofobische uitspraken van meneer Watson.  
In 2019 verbrak het Cold Spring Harbor Laboratory alle banden met de wetenschapper. 
Daarnaast trok zijn voormalige werkgever een aantal eretitels van Watson in, zoals de 
Chancellor emeritus en de Oliver R Grace professor emeritus’. 
Watsons prestaties op Harvard zijn slechts wat hij geschreven heeft over de wetenschap 
i.p.v. zijn eigen ontdekkingen. Al Watsons boeken zijn nog in omloop en worden nog altijd 
vers gedrukt. 



Brainimaging 

Boeken: 

Prijzen:

Religie: 

Nobelprijs: 

Films: 

Anderen over 
Watson: 

Wetenschapper Watson staat niet alleen bekend om zijn academische prestaties, 
maar ook om zijn lange rijkelijk gevulde geschiedenis aan rastistische, sexistische, 
homophobische, fat-shaming en anti-seministische uitspraken. Het is een diep 
problematisch patroon, zeker doordat hij een wetenschapper is met een grote en 
autoritaire macht. Door het foutief representeren van de wetenschap of door zijn 
foutief gebruik van wetenschap om minderheidsgroepen en vrouwen te kleineren, is 
het voor hem eenvoudig mensen te misleiden.

Watson stelde zijn eigen DNA ter beschikking, onder “Project Jim”, en werd in 2008 
gepubliceerd door het tijdschrift Nature. Later werd duidelijk dat Watson illigaal zijn 
DNA-stukken onleesbaar had laten maken. Zodat zijn ApoE-gen, die een  
belangrijkste risicofactor is voor het krijgen van de Ziekte van Alzheimer, niet bekend 
zou worden. 

Meneer heeft bekend Watson dat zij Franklins doorbrekende, revolutionaire data 
ongevraagd hebben vergaard en gebruikt voor hun Nobelprijs-winnend onderzoek, 
zonder haar credit te hebben voor haar belangrijke werk. 

‘The Molecular Biology of the Gene’, Watsons eerste educatieve boek. 
‘Molecular Biology of the Cell’, bevatte voornamelijk het werk van 
mede wetenschappers. 
‘Recombinant DNA’, gaf hij een uitgebreidere beschrijving over de 
diverse manieren waarop genetisch engineering nieuwe 
informatie heeft vergaard over het functioneren van organismen.  
The Double Helix’ (1968) waarin Watson uitweidde over details van 
zijn perspectief op de ‘ontdekkingstocht’, eerder rooftocht, naar de 
structuur van DNA. 
Ook heeft Watson een autobiografie geschreven, genaamd ‘Avoid 
Boring People: Lessons from a Life in Science’, die 
gepubliceerd is in 2007. 

Enkel prijzen gewonnen door Watson zijn: Nobelprijs voor Fysiologie 
of Geneeskunde (1962), de Albert Lasker Award for Basic Medical 
Research, Benjamin Franklin Medal for Distinguished Achievement in 
the Sciences, de Liberty Medal, het New York Academy of Medicine 
Award, de Presidential Medal of Freedom. 

Atheïst met uitgesproken controversiële opinies op het gebied van 
genetische manipulatie, raciaal bepaalde eigenschappen en abortus 
provocatus. Echter, Watson is katholiek opgevoed. Watson beschrijft 
zichzelf als een ontsnapte van de kalothieke religie. 

In november 2014 verontschuldigde Watson zich opnieuw voor zijn 
zelfgenoemde zeer domme uitspraken. Watson hoopte met het 
verkopen van zijn Nobelprijs terug in de gratie te komen bij de 
communitie. De verkoop leverde 4.1 milljoen dollar op. Een deel van 
de opbrengst was bedoeld om te doneren aan wetenschappelijke 
instellingen. Het andere deel was bedoeld als compensatie voor al het 
verlies van vele inkomens door diverse ontslagen. De opkoper van de 
medaille besloot deze echter niet zelf te houden, maar schonk hem 
terug aan Watson.

Horizon Seizoen 23, Horizon Special, Life Story (09 juni, 1990)
Documentaire : ‘Our Genes/Our Choices’ (2003) 
Nova, ‘Secret of Photo 51’ (april 22, 2003)
AMERICAN MASTERS: Decoding Watson (1 februari 2019)
Korte documentaire; ‘The Heart of the Matter: God Under the 
Microscope’ (1996) 
Documentaire: ‘Rosalind Franklin: DNA’s Dark Lady’ (27 april 2003)

Francis Crick, collega van Watson en mede Nobelprijswinnaar, zei 
tegen Anne Ayre over Watsons boek het volgende: “contemptible pack
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of damned nonsense.”
In 2018 gaf Watson aan zichzelf niet te zien als een racistisch persoon, maar een 
wetenschapper.  Desondanks Watsons herhaaldende onacceptabele uitspraken over 
het verband tussen ras, genen en intelligentie. 



Feedback drie profielen (testdag: 6/04/2022) 

Concept van de test  
Geprinte profielen van 3 vd slachtoffers waarom ze kunnen markeren, aantekeningen kunnen 
maken, ect.  

Doel van de test  
- Waarmee identificeren de mensen zich het meeste van het profiel?  empathie/ 

identificatiepunten.  
- Welk profiel wekt de meeste sympathie voor de moordenaar op? (hoeveel ‘dirt’ moet 

daaraan gekoppeld worden/ wat & hoeveel moet hij hebben misdaan?  prio, daarop 
indelen.  

- Wat vinden ze wel nuttig en wat niet?  

Feedback Algemeen 
- Iedereen wilde James hier vermoorden (6x)(James/ Chen (1x gekozen, door een man) / 

Tsung) 
Waarom ze James wilde vermoorden:  Met de eer strijkt van een ander persoon en dat zijn 
boeken dan nog steeds gedrukt worden en dan nog de uitspraken die hij heeft gedaan. Hij 
gaat nog steeds door met zijn acties. Het stelen van de credit hoor je wel vaker, maar die 
dingen zijn echt erg (verwijzend naar eerder genoemde punten)  

- Sommige woorden waren te lastig om te lezen.  Synoniemen gebruiken om deze 
gemakkelijker te kunnen lezen.  

- Vertaald vanuit het Engels naar het Nl, met Google translate. Da was duidelijk  
- Carrière puntsgewijst/ met bulletpoints neerzetten i.p.v. zo’n hele lange tekst/ verhaal.  

Meer zoals een CV, met minder tekst dus en meer bulletpoints  
- Lengte van het profiel  wat hij misdaan heeft is meer  
- 2 kolommen tekst zoals krantenartikelen met alinea’s voor een betere leesbaarheid.  
- Meer visuals om de tekst in te korten  
- Wat voegt die uitspraken van James toe aan het profiel? 
- Welke info je krijgt bepaald het beeld die de lezer over de persoon gaat vormen.  
- Alleen bij James staat een hobby. En alleen al dat hij vogels spot weet ik dat hij de 

moordenaar zou kunnen zijn.  
- Verbetering van de vormgeving is nodig, hoe de tekst verdeeld wordt, visualisaties 

(infographics van de personen bijv.?)  

Feedback profiel Chen  
- Niet ethisch, maar wiens schuld? Bij het stukje van Chien-Shiung Wu’s experiment. 
- Er zijn twee kopjes (kinderen & prijzen) maar de zin loopt door.  
- Veel jaartallen geeft rommelig gevoel  
- Misschien ben ik dom, maar wat is dit  pariteitsschending in de zwakke wisselwerking… 
- Wat is de crime? Ik snap niet wat fout is.  
- Bulletpoints op jaartal i.p.v. verhaal  
- Opleiding denk ik gelijk, slimme man. Net als de Ph.D. afkorting ziet er slim uit.  



- De foto valt gelijk op  
- Genoeg prijzen behaald, hoeft ze niet allemaal te noemen. Slechts de belangrijkste  
- Intelligente man, belangrijk werk verzet. Jammer dat hij en Lee Madam Chien niet hebben 

laten delen in het Nobelprijs succes (waarschijnlijk omdat ze vrouw is).   

Feedback profiel James  
- Belangrijke punten in zijn profiel: 

…Later bekende Watson dat zij Franklins doorrekende…… zonder credit gegeven te hebben… 
….bevatte voornamelijk het werk van mede wetenschappers. 
….”al ons sociale beleid gebaseerd is op het feit…hetzelfde is al de onze” 
….”Iedereen die ooit….niet waar was.” 
….onacceptabele uitspraken over….en intelligentie. 
Kopje religie, met name zijn ideeën daardoor over ras, abortus, ect.  
…verontschuldigde Watson zich….domme uitspraken.  
…stelde Watson zijn eigen DNA ter beschikking. 
Eerste stukje inleidende tekst bij het kopje de uitspraken van Watson 
De uitspraken die hij geeft gedaan (zie roze highlights voor wat ze belangrijk vond) 
Op 15-jarige leeftijd… 

- De prijzen die hij heeft gewonnen vind ik niet zo interessant  
- Zijn profiel is de enigste met vingerafdrukken. Met de vingerafdrukken heb ik meteen een 

linken met crime.  
- Carrière bulletpoints op jaartal  
- Wat is werken als afgestudeerde student?  
- Zinnen eenvoudiger maken  
- Foto valt gelijk op.  
- Schizofrenie heeft zijn zoon niet van een vreemde 
- Intelligentie man, maar raar en gecompliceerd  

Feedback profiel Tsung  
- 5.9ft is niet 1.80m  
- Prijzen meer als lijst i.p.v. verhaal  
- Wu’s experiment kopje is roze gemarkeerd als belangrijk  
- Prijzen meer als lijst i.p.v. verhaal  
- Intelligente man, belangrijk werk verzet. Jammer dat hij en Lee Madam Chien niet hebben 

laten delen in het Nobelprijs succes (waarschijnlijk omdat ze vrouw is).   

Vervolgstappen  
- Interactievere profiles (InDesign; CharacterSketchDocu; Persona) 
- James wordt een van de ¾ slachtoffers (wilde allemaal hem vermoorden, dat was oki) 
- Sommige woorden waren te lastig om te lezen.  Synoniemen gebruiken om deze 

gemakkelijker te kunnen lezen.  
- Carrière puntsgewijs/ met bulletpoints neerzetten i.p.v. zo’n hele lange tekst/ verhaal.  

Meer zoals een CV, met minder tekst dus en meer bulletpoints  
- Lengte van het profiel  wat hij misdaan heeft is meer  
- Meer visuals toevoegen (welke ga je toevoegen en waarom) om de tekst in te korten.  

 



1.) Wat is jouw top 5 favoriete (online en/of board) spellen om te spelen?  

1. 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
2. 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
3. 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
4. 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
5. 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

2.) Waarom is dit je top-5? Waarom zijn dit dus jouw favoriete games?  

1. 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
2. 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
3. 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
4. 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
5. 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

3.) Waar let je op tijdens het spelen van een spel? 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 



4.) Wat maakt een spel leuk voor jou? Welke elementen vind je leuk? 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.) Wat is jouw ideale game? 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.) Lijkt de crimebox een goed concept om gender bias te bevragen? Wat vind je van het 
crimebox idee?  

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

7.) Wat kan er beter denk je? Heb je feedback, tips, wil je nog wat kwijt? 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



01 oktober 1922, Hefei ,China 
Chinees-Amerikaans
Meng-hua Luo & Ko-Chen Yang
Natuurkundige
Bachelor aan de Universiteit Kunming (1938-1942), Mastergraad aan de Tsinghua Universiteit 
(1944), University of Chicago
De 28-jarige Weng Fan (geh. 2004-heden), Chih-li Tu (geh. 1950–2003, overleden in 2003)
Franklin Jr Yang, Eulee Yang & Gilbert Yang
Nobelprijs voor Natuurkunde (1957; onderzoek naar de pariteitswet resulterend in belangrijke 
ontdekkingen over de elementaire deeltjes), Albert Einstein Award (1957), Rumford-Prijs (1980), 
National Medal of Science (1986), Oskar Klein Memorial Lecture and Medal (1988), Benjamin 
Franklin Medal (1993), Bower Award (1994), Albert 
Einsteinmedaille (1995), N. Bogoliubov-prijs (1996), Lars Onsager Prize (1999), King Faisal 
International Prize (2001). 

Op een studiebeurs van de Tsinghua Universiteit vertrok Yang aan het einde van de oorlog naar 
de Verenigde Staten waar hij in januari 1946  aan de universiteit van Chicago studeerde onder 
kernfysici als Edward Teller en Enrico Fermi. Yang behaalde zijn 
doctoraat (Ph.D) in 1948. Werkte in 1948 als docent aan de Universiteit van 
Chicago. In 1949 begon de samenwerking tussen Yang en Tsung-Dao Lee aan de 
Institute for Advanced Study.  Van 1966 tot 1999 was Yang  werkzaam als hoogleraar aan de State 
University of New York. Waarna hij in 1984 werkte als hoogleraar van de 
Lorentz-leerstoel aan de Universiteit Leiden. In 1957 ontving hij samen met Lee de 
Nobelprijs voor de Natuurkunde voor hun theoretische onderzoek naar 
pariteitsschending in de zwakke wisselwerking, die in 1956 experimenteel was bevestigd door 
Chien-Shiung Wu. 

In december 1956 voerde madame Chien-Shiung Wu van de Columbia-universiteit hét experi-
ment uit die Lee’s en Yangs theorie bevestigde, namelijk het bètaverval van 
kobalt-60. Het resultaat van haar experiment bevestigde inderdaad het vermoedden van Yang en 
Lee. Daarvoor ontvingen alleen Yang en Lee in 1957 de Nobelprijs voor 
Natuurkunde, waarmee Yang en Lee de eerste Nobelprijswinnaars werden uit China. 

Naast ‘zijn’ Nobelprijs onderzoek, leverde Yang een andere belangrijke bijdrage. Namelijk de ont-
wikkeling van de Yang-Mills-theorie met Robert Mills, die momenteel een belangrijk onderdeel 
vormt van het standaardmodel in de natuurkunde.

Geboortedag: 
Nationaliteit:  
Ouders: 
Beroep: 
Opleiding:

Huwelijkspartners: 
Kinderen: 
Prijzen: 

Carrière:

Ontdekkingen:

CHEN-NING YANG  



Geboortedag: 
Nationaliteit: 
Lengte: 
Ouders: 
Opleiding:

Carrière:

Huwelijkspartner: 
Kinderen: 
Prijzen: 

Wu’s experiment: 

TSUNG-DAO LEE 
24 november 1926, Shanghai, China
Chinees-Amerikaans
5.9ft (1.80m) 
Tsing-Kong Lee en Ming-Chang Chang
National Chekiang University (1943-1944), National Southwest Associated University(1945), Universiteit 
van Chicago (1946-1950)
Doctoraat (Ph.D.) in 1950 op zijn proefschrift “Hydrogen Content of White Dwarf Stars”. 
Gedurende de periode 1950 tot 1953 werkte hij als onderzoeksassositent en docent aan het Yerkes Astro-
nomical Observatory , maar ook aan de Universiteit van Californië  en aan het 
Institute for Advanced Study. Tijdens zijn tijd aan de Institute for Advanced Study werkte hij nauw samen 
met zijn landgenoot Chen-Ning Yang (mede Nobelprijs-winnaar) en begon Lee een welbekende weten-
schapper te worden binnen de gemeenschap. Columbia Universiteit was Lee’s volgende stop. Waar hij de 
jongste proffessor van Universitair docent doorgroeide tot 
hoogleraar natuurkunde  werd(vanaf 1956). Van 1997 tot 2003 was Lee directeur van het 
RIKEN-BNL onderzoekscentrum, waarna hij met pensioen ging. Lee’s hoogtepunt was het 
winnen van de Nobelprijs op 31-jarige leeftijd. Daarmee was hij de op een na jongste winnaar ooit om 
deze prijs te mogen ontvangen. In Lee’s carrière publiceerde hij meer dan 300 diverse 
papers en diverse boeken. Tot slot was Lee een lid van de National Academy of Sciences, the American 
Academy of Arts and Sciences, the American Philosophical Society, Academia Sinica, Academia Nazio-
nale del Lincei, the Chinese Academy of Sciences, the Third World Academy of Sciences en de Pontifical 
Academy of Sciences.
Jeannette Hui-Chun Chin (gehuwelijked in 1950, overleden in 1996) 
James Lee en Stephen Lee
Nobelprijs voor de Natuurkunde  (1957; onderzoek naar de pariteitswet resulterend in 
belangrijke ontdekkingen over de elementaire deeltjes), Albert Einstein Award  in Science(1957), Gali-
leo Galilei-medaille (1979), Oskar Klein Memorial Lecture and Medal (1993), Matteucci Medal (1995), 
Orde van de Rijzende Zon (2007), G. Bude Medal, Science for Peace Prize, China National-International 
Cooperation Award, New York City Science Award, New York Academy of Science Award, Order of Merit 
Grande Ufficiale uit Italië; Gold and Silver Star uit Japan. 
Daarnaast ontving hij eretitels voor doctoraten, professorschap, lecturaatschap and curatorschap van over 
meer dan 30 universiteiten wereldwijd.  

In december 1956 voerde madame Chien-Shiung Wu van de Columbia-universiteit hét experiment uit die 
Lee’s en Yangs theorie bevestigde, namelijk het bètaverval van kobalt-60. Het resultaat van haar experi-
ment bevestigde inderdaad het vermoedden van Yang en Lee. Daarvoor ontvingen alleen Yang en Lee in 
1957 de Nobelprijs voor Natuurkunde. 



Geboortedag: 
Nationaliteit: 
Lengte: 
Ouders: 
Opleiding:

Beroep: 
Hobby’s: 
Carrière:

JAMES DEWEY WATSON 
06 april 1928, Chicago, Verenigde Staten 
Amerikaans 
6’ 1” (1,85 m)
James Watson & Jean Mitchell
Zoölogie aan de universiteit van Chicago (1943-1947). Universiteit van Indiana in Bloomington 
(1950). 
Moleculair bioloog
Vogels spotten (samen met zijn vader)
Watson liet op jonge leeftijd als zijn intelligentie blijken met zijn verschijning op de QuizKids, 
een welbekende radio show die de slimste jongeren uitdaagt door het beantwoorden van 
vragen. Op 15-jarige leeftijd begaf Watson zich al in de gangen van University of Chicago door 
een verkregen studiebeurs. In 1946, besloot Watson zijn professionele vakgebied te veranderen 
van ornithologie naar de studie van genen na het lezen van Erwin Schrödingers boek, ‘What Is 
Life?’. In 1947 ontving Watson zijn Bachelor of Science in zoölogie aan de University of Chicago. 
Waarna hij deze universiteit verliet en inruilde voor de Indiana University om daar te werken als 
afgestudeerde student. Aangetrokken door de aanwezigheid van Nobel Prijs winnaar Hermann 
Joseph Muller. In 1950 ontving Watson de PhD-titel van Indiana University. Na Watson’s tijd aan 
de Universiteit van Indiana reisde hij naar Kopenhagen voor postdoctoraal onderzoek.

In 1952 begon hij in het Cavendish-laboratorium in Cambridge.  Waar hij samen met Francis  
Crick voortbouwend onderzoek deed met de resultaten van Rosalind Franklins onderzoek naar 
DNA.  In midden-maart van het jaar 1953 ‘ontvogelde’ Watson en Crick de dubbele helix 
structuur van DNA op basis van de experimentele data verzameld bij voornamelijk Rosalind 
Franklin mede collega van de King’s College in London. Later bekende Watson dat zij Franklins 
doorbrekende, revolutionaire data ongevraagd hebben vergaard en gebruikt hebben voor hun 
Nobelprijs-winnend onderzoek, zonder credit gegeven te hebben voor haar belangrijke werk. In 
1953 publiceerde het wetenschappelijke tijdschrift ‘Nature’ hun model voor DNA structuur.

In 1956 accepteerde Watson een positie binnen de biologie afdeling aan de Harvard Universiteit. 
Waar hij zich voornamelijk focussende op RNA en de rol ervan in het overdragen van genetische 
informatie. In zijn twee decennia bij Harvard is zijn meest opmerkelijke prestatie eerder wat hij 
geschreven heeft over de wetenschap dan enige ontdekkingen. Watsons eerste educatieve boek,

VINGERAFDRUKKEN



Huwelijkspartner: 
Kinderen: 
Prijzen: 

‘The Molecular Biology of the Gene’, zette weldegelijk nieuwe standaarden voor alle nog te verschijnen leerboeken door het gebruik van 
conceptkoppen en korte declaratieve tussenkopjes. Zijn volgende educatieve schrijfsel, ‘Molecular Biology of the Cell’, die verscheen 
bevatte voornamelijk het werk van mede wetenschappers. Waar in zijn derde leerboek, ‘Recombinant DNA’, hij een uitgebreidere 
beschrijving gaf over de diverse manieren waarop genetisch engineering nieuwe informatie heeft vergaard over het functioneren van 
organismen.  Al Watsons boeken zijn nog in omloop en worden nog altijd vers gedrukt. Een decennia na zijn start bij Harvard schreef 
Watson ‘The Double Helix’ in 1968 waarin hij zich uitweide over details van zijn ‘ontdekkingstocht’, eerder rooftocht, naar de structuur 
van DNA. Het bevat diverse omschrijvingen over personen, conflicten en bevat veel persoonlijke emotionele indrukken, kortom zijn 
perspectief van die tijd. Toen Anne Ayre voor haar boek over Rosalind Franklins revolutionaire zoektocht naar DNA een interview 
deed met Francis Crick, collega van Watson en mede Nobel prijs winnaar voor de ontdekking van DNA, zei hij over Watsons boek het 
volgende: “contemptible pack of damned nonsense.”

In hetzelfde jaar als Watsons boekverschijning werd hij de directeur van de Cold Spring Harbor Laboratory. Deze functie van directeur 
en president heeft hij voor ongeveer 35 jaar mogen beoefenen. In zijn tijd daar wijde hij zich naar onderzoek naar moleculaire biologie 
en genetica om meer grip te krijgen op de oorzaken van o.a. neurologische ziekten en kanker met als doel deze te diagnosticeren en 
te behandelen. Watson had hier een persoonlijk belang bij doordat een van Watsons zoons lijdt aan schizofrenie. Watson hoopte door 
meer onderzoek te doen naar de bijdrage van genetica achter zulk soort geestesziekten deze beter te behandelen zouden zijn, naarmate 
de kennis hierover groeide.

Bovendien was Watson betrokken bij het zogehete ‘Human Genome Project’ van het Nationale instituut van Gezondheid.  Waarvan hij 
gedurende de periode circa 1990- april 1992 het hoofd van het project was. Echter moest hij zijn functie in 1992 dus opgeven na 
diverse conflicten met de NIH vrouwelijk directeur, Bernadine Healy. 

Ook heeft Watson een autobiografie geschreven, genaamd ‘Avoid Boring People: Lessons from a Life in Science’, die gepubliceerd is in 
2007. Ook werd Watson in oktober datzelfde jaar non-actief gesteld als directeur van het Cold Spring Harbor Laboratory in New York 
naar aanleiding van diverse uitspraken van meneer Watson , zoals in het interview met de Britse krant ‘The Sunday Times’, waarin hij 
vermelde dat hij “somber was over het perspectief van Afrika”, omdat “al ons sociale beleid gebaseerd is op het feit dat hun intelligentie 
hetzelfde is als de onze”, om eraan toe te voegen dat hij wel hoopte dat iedereen gelijk zou zijn, maar dat  “iedereen die ooit met zwarte 
werknemers te maken had gehad, ondervonden had dat dit niet waar was”. In een BBC documentaire in 2018 gaf Watson aan zichzelf 
niet te zien als een rachitisch persoon, maar een wetenschapper.  Desalniettemin herhaalde Watson in een andere documentaire van de 
PBS ‘American Masters: Decoding Watson’ nog geen jaar later nog eens onacceptabele uitspraken over het verband tussen ras,  genen 
en intelligentie. In 2019 verbrak het Cold Spring Harbor Laboratory pas alle banden met de wetenschapper. Daarnaast trok zijn voor-
malige werkgever een aantal eretitels van Watson in, zoals de  Chancellor emeritus en de Oliver R Grace professor emeritus’. 

Elizabeth Watson (geh. 1968)
Rufus Robert Watson & Duncan James Watson 
Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde (1962; ontdekkingen betreffende de moleculaire structuur van nucleïnezuren en diens 



Religie: 

Bijzonderheden: 

Films: 

Uitspraken van 
Watson: 

significantie voor de informatieoverdracht in het leven), de Albert Lasker Award for Basic Medical Research, Benjamin Franklin Medal 
for Distinguished Achievement in the Sciences, het Charles A. Dana Award, de Copley Medal of the Royal Society, het Eli Lilly Award 
in Biochemistry, de Fellow of the New York Academy of Sciences, het Gairdner Award, het Heald Award, de Ridder Commandeur in 
de Orde van het Britse Rijk, de John Collins Warren Prize of the Massachusetts General Hospital, de John J. Carty Gold Medal of the 
National Academy of Sciences, het Kaul Foundation Award for Excellence, de Liberty Medal, de Gouden Lomonosov-medaille, de 
Lotos Club Medal of Merit, de Mendel Medaille, het National Biotechnology Venture Award, de National Medal of Science, het New 
York Academy of Medicine Award, de Othmer Medal, de Presidential Medal of Freedom, de Research Corporation Prize, de University 
of Chicago Alumni Medal, de University College London Prize & de University Medal at SUNY Stony Brook. 

Atheïst met uitgesproken controversiële opinies op het gebied van genetische manipulatie, raciaal bepaalde eigenschappen en abortus 
provocatus. Echter is Watson katholiek opgevoed. Watson beschrijft zichzelf als een ontspante van de kalothieke religie. 

In november 2014 verontschuldigde Watson zich opnieuw voor zijn zelfgenoemde zeer domme uitspraken. Die hebben geleid tot het 
verlies van vele inkomens door diverse ontslagen hoopte Watson terug in de gratie te komen door het verkopen van zijn Nobelprijs
medaille. De verkoop leverde 4.1 milljoen dollar op. Een deel van de opbrengst was bedoeld om te doneren aan wetenschappelijke 
instellingen. De opkoper van de medaille besloot deze echter niet zelf te houden, maar schonk hem terug aan Watson.

Om te vieren dat het menselijk genoom geheel was beschreven door het ‘Human Genome Project’ stelde Watson zijn eigen DNA ter 
beschikking . Dat in 2008 als “project Jim” gepubliceerd werd door het tijdschrift Nature. Later in 2008 werd duidelijk dat Watson een 
uitzondering had begaan voor zijn ApoE-gen. Een afwijking op dit gen is de belangrijkste risicofactor voor het krijgen van de Ziekte 
van Alzheimer. Toen het tijdschrift European Journal of Human Genetics Watson in oktober 2008 berekende dat deze stukken DNA 
het ontrafelen van gen ApoE mogelijk maakte, liet Watson twee miljoen baseparen uit zijn openbaar gemaakte genoom onleesbaar 
maken. 

Horizon Seizoen 23, Horizon Special, Life Story (09 juni, 1990)
Documentaire : ‘Our Genes/Our Choices’ (2003) 
Nova, ‘Secret of Photo 51’ (april 22, 2003)
AMERICAN MASTERS: Decoding Watson (1 februari 2019)
Korte documentaire; ‘The Heart of the Matter: God Under the Microscope’ (1996) 
Documentaire: ‘Rosalind Franklin: DNA’s Dark Lady’ (27 april 2003)

Wetschapper Watson staat niet alleen bekend om het ‘ontdekken’ van DNA, maar ook om zijn lange rijkelijk gevulde geschiedenis aan 
rastistische, sexistische, homophobische, fat-shaming en anti-seministische uitspraken. Het is een diep problematisch patroon, zeker 
omdat hij een wetenschapper is met een grote invloed en autoritaire macht. Door het foutief representeren van de wetenschap of door 
zijn foutief gebruik van wetenschap om minderheidsgroepen en vrouwen te kleineren, misleid hij mensen gemakkelijk. 



Rasisme & (blanke)Watson: 

Watsons sexisme: 

Watson de homofoob: 

Watson over een mate meer:

Watson over domheid als 
ziekte: 

Tijdens Watsons TV verschijning voor de PBS Film American Matsers liet hij zich uit over volgens hem het duidelijke verband tussen 
ras en intelligentie. Zo zei hij het volgende: “There’s a difference on the average between blacks and whites in IQ tests. I would say the 
difference is genetic.” Met de publicatie van zijn boek ‘Avoid Boring People: Lessons From a Life in Science’ bracht hij zichzelf weer in 
de problemen. Zo vertelde hij de ‘Times of London’ dat hij “inherently gloomy” was over “the prospect of Africa” omdat “all our social 
policies are based on the fact that their intelligence is the same as ours — whereas all the testing says not really.”  Achteraf ontkende 
Watson deze opmerking gemaakt te hebben. Toch maakte hij buiten het Times-interview herhaaldelijk opmerkingen over dat 
huidskleur en gelijkheid: “while people might wish all humans were equal. People who have to deal with black employees find this not 
true.” Ook liet hij zich uit over stereotypen geassocieerd met raciale en etnische groepen een genetische oorzaak hebben: “Jews being 
intelligent, Chinese being intelligent but not creative because of selection for conformity”. 

“People say it would be terrible if we made all girls pretty. I think it would be great”, verkondigde Watson in 2003 tijdens een 
documentaore interview. Ook over zijn collega Rosalind Franklin, wiens werk hij ongevraagd gebruikt heeft voor eigen gewin, heeft 
Watson nog al seksueel getinte uitspraken gedaan. Zo bevatten zijn boek ‘The Double Helix’  een sexistische afschildering van 
collega Rosalind Franklin, de Britse scheidkunde wiens X-ray kristallografische werk Watson heeft gebruikt voor zijn DNA 
‘ontdekking’. Door Watsons herhalende gebruik van “Rosy,” i.p.v. Rosalind Franklin undermijnde hij zo haar revolutionaire werk en 
bijdrage aan de wetenschap.  Daarnaast bekritiseerde hij Franklins uiterlijk in zijn ‘wetenschappelijke’ boek: “By choice she did not 
emphasize her feminine qualities. Though her features were strong, she was not unattractive and might have been quite stunning had 
she taken even a mild interest in clothes. This she did not. There was never lipstick to contrast with her straight black hair, while at the 
age of thirty-one her dresses showed all the imagination of English blue-stocking adolescents. So it was quite easy to imagine her the 
product of an unsatisfied mother who unduly stressed the desirability of professional careers that could save bright girls from 
marriages to dull men”. Een ander voorbeeld van Watsons uitspraken gaf hij tijdens een gast-college aan de University of Califorina 
Berkeley waarin hij becommentarieerde over het (niet-bestaande) verband tussen blootstelling aan de zon (en een donkere 
huidskleur) en seksuele bekwaamheid; “That’s why you have Latin Lovers. You’ve never heard of an English lover. Only an English 
patient.” In 2012 verkondigde tijdens de EuroScience Open Forum in Dublin het volgende over het onderwerp vrouwen in de 
wetenschap: “I think having all these women around makes it more fun for the men but they’re probably less effective.”

Niet alleen heeft Watson afschuwelijke uitspraken gedaan over huidskleur en gender. Ook staat hij niet voor een goed daglicht bij de 
LGBTQ community na zijn uitspraken in de ‘Sunday Telegraph’ waarin hij vermeldde dat naar zijn mening dat het vrouwen zou 
moeten worden toegestaan   om foetussen te aborteren die het  “homo-gen” droegen, mocht deze ooit ontdekt worden.

Tijdens het eerder genoemde gast-colleges aan de University of California Berkeley deelde hij weer een van zijn typerende uitspraken. 
Alleen dit maal ging het over gewichtige mensen; “thin people are unhappier than larger people, and therefore harder-working. 
Whenever you interview fat people, you feel bad, because you know you’re not going to hire them”. 

In een documentaire-interview genaamd DNA, suggereerde Watson dat domheid een ziekte is die moet worden uitgebannen; “The 
lower 10 per cent who really have difficulty, even in elementary school, what’s the cause of it? A lot of people would like to say, ‘Well, 



Anti-Semistisch: 

Watson de misdadiger: 

poverty, things like that.’ It probably isn’t. So I’d like to get rid of that, to help the lower 10 per cent.”

In een ander interview  met Esquire, Watson vertelde het volgende: “some anti-Semitism is justified.. Just like some anti-Irish feeling 
is justified. If you can’t be criticized, that’s very dangerous.” In hetzelfde bevraagde hij het volgende: “Why isn’t everyone as intelligent 
as Ashkenazi Jews?” Ook stelde Watson voor dat rijke mensen zouden moeten betalen om kinderen te hebben, omdat “[i]f there is any 
correlation between success and genes, IQ will fall if the successful people don’t have children.” 

Eerder werd al genoemd dat wetenschapper Watson wellicht fraude gepleegd zou hebben door het verwijderen van belangrijk 
DNA-materiaal voor onderzoek naar Alzheimer. Maar Watsons grootste ongestrafde misdaad was het gebruik van  de DNA-
röntgendiffractiegegevens verzameld door Rosalind Franklin, zonder haar toestemming. Watson staat al jaren in de populaire en 
wetenschappelijke pers bekend door zijn “vrouwonvriendelijke behandeling” van Franklin en zijn falen om haar werk op de juiste 
manier toe te schrijven aan DNA. In zijn boek  ‘The Double Helix’ gaf Watson later toe dat hij Franklin haar werk nooit direct en met 
toestemming aan hem heeft gegeven. Zijn beredenig hiervoor was dat ze geen verstand of begrip zou hebben voor de gouden kennis 
de data bezat.  Daarnaast noemde hij Rosalind Franklin bij een kleinerend bijbaampje om haar werk te ondermijden. Zo vermeld hij: 
“Clearly Rosy had to go or be put in her place [...] Unfortunately Maurice could not see any decent way to give Rosy the boot”. And, 
“Certainly a bad way to go out into the foulness of a [...] November night was to be told by a woman to refrain from venturing an 
opinion about a subject for which you were not trained.” 



Feedback drie profielen (testdag: 6/04/2022) 

Concept van de test  
Geprinte profielen van 3 vd slachtoffers waarom ze kunnen markeren, aantekeningen kunnen 
maken, ect.  

Doel van de test  
- Waarmee identificeren de mensen zich het meeste van het profiel?  empathie/ 

identificatiepunten.  
- Welk profiel wekt de meeste sympathie voor de moordenaar op? (hoeveel ‘dirt’ moet 

daaraan gekoppeld worden/ wat & hoeveel moet hij hebben misdaan?  prio, daarop 
indelen.  

- Wat vinden ze wel nuttig en wat niet?  

Feedback Algemeen 
- Iedereen wilde James hier vermoorden (6x)(James/ Chen (1x gekozen, door een man) / 

Tsung) 
Waarom ze James wilde vermoorden:  Met de eer strijkt van een ander persoon en dat zijn 
boeken dan nog steeds gedrukt worden en dan nog de uitspraken die hij heeft gedaan. Hij 
gaat nog steeds door met zijn acties. Het stelen van de credit hoor je wel vaker, maar die 
dingen zijn echt erg (verwijzend naar eerder genoemde punten)  

- Sommige woorden waren te lastig om te lezen.  Synoniemen gebruiken om deze 
gemakkelijker te kunnen lezen.  

- Vertaald vanuit het Engels naar het Nl, met Google translate. Da was duidelijk  
- Carrière puntsgewijst/ met bulletpoints neerzetten i.p.v. zo’n hele lange tekst/ verhaal.  

Meer zoals een CV, met minder tekst dus en meer bulletpoints  
- Lengte van het profiel  wat hij misdaan heeft is meer  
- 2 kolommen tekst zoals krantenartikelen met alinea’s voor een betere leesbaarheid.  
- Meer visuals om de tekst in te korten  
- Wat voegt die uitspraken van James toe aan het profiel? 
- Welke info je krijgt bepaald het beeld die de lezer over de persoon gaat vormen.  
- Alleen bij James staat een hobby. En alleen al dat hij vogels spot weet ik dat hij de 

moordenaar zou kunnen zijn.  
- Verbetering van de vormgeving is nodig, hoe de tekst verdeeld wordt, visualisaties 

(infographics van de personen bijv.?)  

Feedback profiel Chen  
- Niet ethisch, maar wiens schuld? Bij het stukje van Chien-Shiung Wu’s experiment. 
- Er zijn twee kopjes (kinderen & prijzen) maar de zin loopt door.  
- Veel jaartallen geeft rommelig gevoel  
- Misschien ben ik dom, maar wat is dit  pariteitsschending in de zwakke wisselwerking… 
- Wat is de crime? Ik snap niet wat fout is.  
- Bulletpoints op jaartal i.p.v. verhaal  
- Opleiding denk ik gelijk, slimme man. Net als de Ph.D. afkorting ziet er slim uit.  



- De foto valt gelijk op  
- Genoeg prijzen behaald, hoeft ze niet allemaal te noemen. Slechts de belangrijkste  
- Intelligente man, belangrijk werk verzet. Jammer dat hij en Lee Madam Chien niet hebben 

laten delen in het Nobelprijs succes (waarschijnlijk omdat ze vrouw is).   

Feedback profiel James  
- Belangrijke punten in zijn profiel: 

…Later bekende Watson dat zij Franklins doorrekende…… zonder credit gegeven te hebben… 
….bevatte voornamelijk het werk van mede wetenschappers. 
….”al ons sociale beleid gebaseerd is op het feit…hetzelfde is al de onze” 
….”Iedereen die ooit….niet waar was.” 
….onacceptabele uitspraken over….en intelligentie. 
Kopje religie, met name zijn ideeën daardoor over ras, abortus, ect.  
…verontschuldigde Watson zich….domme uitspraken.  
…stelde Watson zijn eigen DNA ter beschikking. 
Eerste stukje inleidende tekst bij het kopje de uitspraken van Watson 
De uitspraken die hij geeft gedaan (zie roze highlights voor wat ze belangrijk vond) 
Op 15-jarige leeftijd… 

- De prijzen die hij heeft gewonnen vind ik niet zo interessant  
- Zijn profiel is de enigste met vingerafdrukken. Met de vingerafdrukken heb ik meteen een 

linken met crime.  
- Carrière bulletpoints op jaartal  
- Wat is werken als afgestudeerde student?  
- Zinnen eenvoudiger maken  
- Foto valt gelijk op.  
- Schizofrenie heeft zijn zoon niet van een vreemde 
- Intelligentie man, maar raar en gecompliceerd  

Feedback profiel Tsung  
- 5.9ft is niet 1.80m  
- Prijzen meer als lijst i.p.v. verhaal  
- Wu’s experiment kopje is roze gemarkeerd als belangrijk  
- Prijzen meer als lijst i.p.v. verhaal  
- Intelligente man, belangrijk werk verzet. Jammer dat hij en Lee Madam Chien niet hebben 

laten delen in het Nobelprijs succes (waarschijnlijk omdat ze vrouw is).   

Vervolgstappen  
- Interactievere profiles (InDesign; CharacterSketchDocu; Persona) 
- James wordt een van de ¾ slachtoffers (wilde allemaal hem vermoorden, dat was oki) 
- Sommige woorden waren te lastig om te lezen.  Synoniemen gebruiken om deze 

gemakkelijker te kunnen lezen.  
- Carrière puntsgewijs/ met bulletpoints neerzetten i.p.v. zo’n hele lange tekst/ verhaal.  

Meer zoals een CV, met minder tekst dus en meer bulletpoints  
- Lengte van het profiel  wat hij misdaan heeft is meer  
- Meer visuals toevoegen (welke ga je toevoegen en waarom) om de tekst in te korten.  

 



JAMES DEWEY WATSON

VINGERAFDRUKKEN 

Geboortedag: 
Nationaliteit: 
Lengte: 
Beroep: 
Hobby’s: 
Inspiratiebron:
Carrière:

06 april 1928, Chicago, Verenigde Staten 
Amerikaans 
6’ 1” (1,85 m)
Moleculair bioloog
Vogels spotten (samen met zijn vader)
Erwin Schrödingers boek, ‘What Is Life?’, Nobelprijswinnaar Hermann Joseph Muller. 
Verschijning op de QuizKids (jongeren intelligentie Radio show) 
Op 15-jarige leeftijd begaf Watson zich al in de gangen van de University of 
Chicago door een verkregen studiebeurs. 
In 1946 verandering professionele vakgebied van ornithologie naar de studie van genen. 
In 1947 ontving Watson zijn Bachelor of Science in zoölogie aan de University of Chicago.  
In 1950 ontving Watson de PhD-titel van Indiana University. 
Daarna reisde hij naar Kopenhagen voor postdoctoraal onderzoek.
In 1952 begon hij in het Cavendish-laboratorium in Cambridge in samenwerking met  
Francis  Crick.  
In midden-maart van het jaar 1953 ontcijferden Watson en Crick de dubbele helix structuur 
van DNA op basis van de experimentele data verzameld door Rosalind Franklin collega 
van het King’s College in London. 
In 1953 publiceerde het wetenschappelijke tijdschrift ‘Nature’ hun model voor DNA  
structuur.
In 1956 was Watson werkzaam binnen de biologie afdeling aan de Harvard Universiteit, 
waar hij zich voornamelijk focuste op de rol van RNA in het overdragen van genetische 
informatie. 
In 1968 werd hij de directeur van de Cold Spring Harbor Laboratory. In zijn 35-jarige dienst 
wijdde hij zich aan onderzoek naar moleculaire biologie en genetica om meer grip te  
krijgen op de oorzaken van o.a. neurologische ziekten en kanker voor diagnostische  
doeleinden. Watson had hier een persoonlijk belang bij doordat een van Watsons zoons 
lijdt aan schizofrenie. 
Gedurende de periode 1990- april 1992 was Watson het hoofd van het ‘Human Genome 
Project’. Echter, hij moest zijn functie in 1992 opgeven na diverse conflicten met de NIH 
directrice, Bernadine Healy. 
In oktober 2007 werd hij op non-actief gezet als directeur naar aanleiding van diverse 
rasistische, sexisitische en homofobische uitspraken van meneer Watson.  
In 2019 verbrak het Cold Spring Harbor Laboratory alle banden met de wetenschapper. 
Daarnaast trok zijn voormalige werkgever een aantal eretitels van Watson in, zoals de 
Chancellor emeritus en de Oliver R Grace professor emeritus’. 
Watsons prestaties op Harvard zijn slechts wat hij geschreven heeft over de wetenschap 
i.p.v. zijn eigen ontdekkingen. Al Watsons boeken zijn nog in omloop en worden nog altijd 
vers gedrukt. 



Brainimaging 

Boeken: 

Prijzen:

Religie: 

Nobelprijs: 

Films: 

Anderen over 
Watson: 

Wetenschapper Watson staat niet alleen bekend om zijn academische prestaties, 
maar ook om zijn lange rijkelijk gevulde geschiedenis aan rastistische, sexistische, 
homophobische, fat-shaming en anti-seministische uitspraken. Het is een diep 
problematisch patroon, zeker doordat hij een wetenschapper is met een grote en 
autoritaire macht. Door het foutief representeren van de wetenschap of door zijn 
foutief gebruik van wetenschap om minderheidsgroepen en vrouwen te kleineren, is 
het voor hem eenvoudig mensen te misleiden.

Watson stelde zijn eigen DNA ter beschikking, onder “Project Jim”, en werd in 2008 
gepubliceerd door het tijdschrift Nature. Later werd duidelijk dat Watson illigaal zijn 
DNA-stukken onleesbaar had laten maken. Zodat zijn ApoE-gen, die een  
belangrijkste risicofactor is voor het krijgen van de Ziekte van Alzheimer, niet bekend 
zou worden. 

Meneer heeft bekend Watson dat zij Franklins doorbrekende, revolutionaire data 
ongevraagd hebben vergaard en gebruikt voor hun Nobelprijs-winnend onderzoek, 
zonder haar credit te hebben voor haar belangrijke werk. 

‘The Molecular Biology of the Gene’, Watsons eerste educatieve boek. 
‘Molecular Biology of the Cell’, bevatte voornamelijk het werk van 
mede wetenschappers. 
‘Recombinant DNA’, gaf hij een uitgebreidere beschrijving over de 
diverse manieren waarop genetisch engineering nieuwe 
informatie heeft vergaard over het functioneren van organismen.  
The Double Helix’ (1968) waarin Watson uitweidde over details van 
zijn perspectief op de ‘ontdekkingstocht’, eerder rooftocht, naar de 
structuur van DNA. 
Ook heeft Watson een autobiografie geschreven, genaamd ‘Avoid 
Boring People: Lessons from a Life in Science’, die 
gepubliceerd is in 2007. 

Enkel prijzen gewonnen door Watson zijn: Nobelprijs voor Fysiologie 
of Geneeskunde (1962), de Albert Lasker Award for Basic Medical 
Research, Benjamin Franklin Medal for Distinguished Achievement in 
the Sciences, de Liberty Medal, het New York Academy of Medicine 
Award, de Presidential Medal of Freedom. 

Atheïst met uitgesproken controversiële opinies op het gebied van 
genetische manipulatie, raciaal bepaalde eigenschappen en abortus 
provocatus. Echter, Watson is katholiek opgevoed. Watson beschrijft 
zichzelf als een ontsnapte van de kalothieke religie. 

In november 2014 verontschuldigde Watson zich opnieuw voor zijn 
zelfgenoemde zeer domme uitspraken. Watson hoopte met het 
verkopen van zijn Nobelprijs terug in de gratie te komen bij de 
communitie. De verkoop leverde 4.1 milljoen dollar op. Een deel van 
de opbrengst was bedoeld om te doneren aan wetenschappelijke 
instellingen. Het andere deel was bedoeld als compensatie voor al het 
verlies van vele inkomens door diverse ontslagen. De opkoper van de 
medaille besloot deze echter niet zelf te houden, maar schonk hem 
terug aan Watson.

Horizon Seizoen 23, Horizon Special, Life Story (09 juni, 1990)
Documentaire : ‘Our Genes/Our Choices’ (2003) 
Nova, ‘Secret of Photo 51’ (april 22, 2003)
AMERICAN MASTERS: Decoding Watson (1 februari 2019)
Korte documentaire; ‘The Heart of the Matter: God Under the 
Microscope’ (1996) 
Documentaire: ‘Rosalind Franklin: DNA’s Dark Lady’ (27 april 2003)

Francis Crick, collega van Watson en mede Nobelprijswinnaar, zei 
tegen Anne Ayre over Watsons boek het volgende: “contemptible pack

CRIMINAL RECORD

of damned nonsense.”
In 2018 gaf Watson aan zichzelf niet te zien als een racistisch persoon, maar een 
wetenschapper.  Desondanks Watsons herhaaldende onacceptabele uitspraken over 
het verband tussen ras, genen en intelligentie. 



Naam:
Geboortedag: 
Overleden: 
Nationaliteit: 
Lengte: 
Ouders: 
Opleiding:
Beroep: 
Hobby’s: 

Huwelijkspartner: 

Kinderen: 

Religie:
Schoonheidswedstrijd: 
Disney: 
Verslaving: 

Criminal record: 

Plastische chirurgie: 

Gedenkenis: 

Google doodle: 

Hedwig Eva Maria Kiester
09 november 1914, Wenen, Oostenrijk
19 november 2000, Casselberg, Florida, Verenigde Staten
Oostenrijks-Amerikaans
5’ 7 (1,70 m)
Emil Kiester (Oostenrijkse bankdirecteur) & Gertrud Lichwitz (Hongaarse pianiste)
Acteursopleiding van Max Reinhardt, Berlijn
Actrice & Engineer, uitvinder 
Lamarr was geïnteresseerd in kunst, (abstract) schilderen en fysionomie, de oude leer van gelaats-
kunde, die stelt dat de persoonlijkheid van een mens of te lezen is aan het uiterlijk van diegene. 
Friedrich Alexander Maria ‘Fritz‘ Mandl (1933-1937), Eugene Willford ‘Gene’ Markey (1939-
1941), John Loder (1943-1947), Ernst Heinrich ‘Teddy’ Stauffer (1951-1952), Howard Lee (1953-
1960), Lewis J.Boies (1963-1965). 
zoon Anthony Loder (01 februari 1947), dochter Denise Loder (19 januari 1945), geadopteerde 
zoon James Lamourr Markey (09 januari 1939)
Hedy’s relatie met haar kinderen was soms een struggle. Zo had ze run-ins met haar zoon James, 
totdat ze hem uiteindelijk de deur wees en vond dat hij een surrogaat familie moest vinden. Dit 
werdt uiteindelijk zijn leraares en haar man. Het koste uiteindelijk veertig jaar voordat hun 
relatie herstelt zou worden. Alle drie kinderen haar kinderen zaten ‘s winters op  een kostschool en 
zomers waren ze naar zomerkmap. 
Joods bij geboorte 
Op 12-jarige leeftijd won ze de Vienna schoonheidswedstrijd. 
Volgens Disney was Lamarr de inspiratie voor Sneeuwwitje en de originele Comic Catwoman. 
Ze raakte een tijdje verslaafd aan de pillen die Hollywoods MGM- filmstudio haar gaf, waarvan 
haar verteld werd dat het vitamines of slaappillen waren. 
In 1966 werd Lamarr gearresteerd voor winkeldiefstal ter waarde van 86 dollar. Uiteindelijk werd 
ze niet schuldig verklaard. 
Naarmate de jaren vorderde verdween haar schoonheid langzaam maar zeker en werd ze een 
‘beauty whose beauty has been lost’, om haar kenmerkende pracht te houden begon ze aan 
plastisch chirurgie in 1970. Uiteindelijk ging alle plastisch chirurgie zijn tol vragen van haar 
uiterlijk. 
De jaarlijkse Dag van de Uitvinders in Oostenrijk wordt ter ere van Lamarr op haar geboortedag 
gehouden, 9 november. En in 2014 werd Lamarr opgenomen in de National Inventors Hall of 
Fame. 
Om Hedy Lamarrs 101e verjaardag te vieren, heeft Google een Google Doodle gemaakt. 

HEDY LAMARR 



Lievelings muziek:

Comfort food: 

Film carrière 

Hollywood Canteen: 

Haar connectie en fascinatie voor Oostenrijk, voornamelijk haar thuis, Vienna, bleek sterk. Zo luisterde ze altijd naar Oostenrijkse 
muziek en liederen. De echte tragedie is dat ze het nooit terug heeft gevonden naar haar happyplace. 
Milkshakes was Hedy’s comfort food op haar oude dag en maakte haar blij, voornamelijk een Drive-Thru milkshake. Ze vond het 
conflict tussen een filmster die door een gewone Drive-through rijd hilarisch. 

In 1930 kreeg Hedy Lamarr op 17-jarige leeftijd haar eerste filmrol in ‘Geld Auf der StraBe’. In 1933 verscheen ze als eerste vrouw ooit 
naakt op het scherm in de speelfilm ‘Extase’. En dat niet alleen. Ook was Lamarr de eerste actrice die een vrouwelijk orgasme in een 
niet-pornografische film  nabootsten in dezelfde film. 
Toen Lamarr in 1937 verkleed als hulp eindelijk vlucht uit haar eerste gevangenis, genaamd Fritz Mandl. Gevlucht uit een huwelijk 
waar ze niet mocht zijn wie ze wilde zijn, want dat was niet typisch vrouw, (naakt op een scherm) acteren. Waar ze een toffee 
echtgenote moest spelen, stil moest zijn en gewoon mooi moest zijn. En dat allemaal zonder een grijntje vrijheid. Joods bij geboorte, 
verafschuwde ze het fascisme waar haar eerste man zo’n groot fan van was. Ze kon het niet uitstaan dat haar echtgenote er een fortuin 
aan verdiende. Door het leveren en verkopen van wapens aan kwaadaardige regimes. Na een aantal mislukte pogingen om te 
ontsnappen uit haar huwelijk met de duivel lukte het haar dus uiteindelijk in de zomer van 1937. Daar begon haar carrière. Lamarr 
kreeg een standaard contract aangeboden, toen ze ontdekt werd door een Amerikaanse producent van de Metro-Goldwyn-Mayer 
filmstudio. Echter nam ze daar geen genoegen mee. Volledig naar waarheid, vond dat ze meer waard was dan een standaard contract. 
Lamarr zorgde dat ze op hetzelfde schip zat als de producent en verliet het schip met een groots meerjarencontract onder haar arm. 
Aan deze zaten alleen twee Hollywood voorwaarden. De eerste was dat ze wat gewicht moest verliezen. Ze was niet dun genoeg en 
daarbij moest haar stijl een upgrade krijgen naar elegant, schreeuwend rijk en overal meer pracht en praal. Echt glamorous zou je
kunnen zeggen. De tweede conditie was dat ze haar Duits klinkende Joodse naam moest veranderen. Zo werd de wereldberoemde 
actrice Hedy Lamarr in het leven geroepen. Perfectie is wat hij wilde en perfectie is wat hij kreeg. 
Hedy Lamarr speelde gedurende haar carrière in zo’n 31 films die op het speelscherm te zien waren. Lady of the Tropics (1939) was 
Lamarrs filmdebuut bij de Metro-Goldwyn-Mayer (MGM-) filmstudio. Lamarrs grootste commerciële succes was haar hoofdrol als 
‘Delilah’ in ‘Samson and Delilah’ in 1949. Een aantal andere films van Lamarr zijn: I Take this Woman (1940), dit Assepoester in New 
York verhaal zou eigenlijk Lamarrs eerste film bij de MGM-studio zijn. Come live with me (1941), Ziegfield Girl (1941) werd de 
grootste film van dat jaar. Crossroads (1942), The Heavenly Body  (1944), Her Highness and the Bellboy (1945), The strange Woman 
(1945), Dishonored Lady (1947), Let’s Live a Little en tot slot Loves of three Queens (1954) 
Lamarrs grootste kenmerken glamorous, schitterende schoonheid en exotische charme. Ieders erotische fantasie met haar donkere 
haar, egale lichte huid zo licht als Oostenrijkse sneeuw en blauwe ogen die zo diep en vol zijn als de grootste oceanen. Gecombineerd 
met haar strake figuur, sensuele, diepe stem, werd ze vaak afgeschilderd als een femme fatale. Waarmee ze de rollen van sterke, 
elegante, exotische en mysterieuze schoonheden verkreeg. 

Net als vele andere bekende en vooraanstaande gezichten van Hollywood, werkte ook Lamarr in het Hollywood Canteen waar ze soms  
7 miljoen dollar aan zoenen voor de oorlog binnenhaalde op één avond in plaats van als uitvinder haar bijdrage te leveren aan de 
Warbonds.  In het Hollywood Canteen moest Lamarr dus niet alleen drankjes rondbrengen, handtekeningen uitdelen, dansen met 
toekomstige veteranen, maar ook gaf ze een kus van Hedy Lamarr om de soldaten met wat liefde naar het oorlogsgebied te 



Uitvindster: 

Einde filmcarrière:

Dood: 

Quotes:

sturen. Echter was Lamarr ervan overtuigd dat ze een waardevollere rol kon spelen, namelijk die van een uitvindster. Zo had ze een 
idee voor een alternatief en innovatief radiocommunicatie systeem voor onderzeeërs.

Daarom besloot ze contact op te nemen met George Anthiel een zelfgeleerde muzikale bad boy. Een van de meest getalenteerde 
componisten en concert pianist van zijn tijd, die bekent stond voor zijn onvoorspelbaarheid. Tijdens een Hollywood dinner party 
schreef Lamarr haar naam samen met haar nummer in lipstick op zijn auto om haar te bellen, wat hij logischerwijs ook deed. Lamarr 
bedacht een methode waarmee radiocommunicatie d.m.v. frequentieverspringing deze ongevoelig gemaakt kan worden voor storing 
van buitenaf. Zo ontwierpen een actrice en een componist een revolutionaire systeem dat ze ‘Secret Communication System’ 
noemden. Het systeem bevat achtentachtig frequenties, zoals er evenveel toetsten zijn op een piano. Op 11 augustus 1942 vroegen 
ze patent aan voor hun uitvinding. Frequency hopping spread spectrum communication system, is een techniek die heden ten dage 
wordt toegepast in vrijwel alle draadloze digitale communicatietechnologieën. Denkend aan GPS, UMTS (Universal Mobile 
Telecommunication System), bluetooth en wifi. Echter was de Amerikaanse marine toen der tijd niet ontvankelijk voor innovaties van 
buitenaf. 
Het frequency hopping spread spectrum system is niet het enigste wat de innovatieve, creatieve mastermind, genaamd Lamarr op de 
wereld heeft gezet. Ook ontwierp ze een nieuw vliegtuig vleugelvorm voor meer aerodynamica. Hedy Lamarr is dan ook wel de 
moeder van moderne technologie. Uiteindelijk is de beste rol die ze ooit heeft gespeeld dat van een uitvindster. 

Lamarr heeft het grootste gedeelte van haar bestaan geleefd in een wereld  die haar potentie niet wilde zien. Richting het einde van 
haar carrière begon Lamarr steeds meer te struggle, omdat haar uiterlijk niet langer was wat Hollywood wilde met de opkomst van 
vrouwen als Marilyn Monroe die de nieuwe leidende schoonheden zouden zijn. Lamarr moest steeds vaker en harder vechten om te 
bestaan. Om de sterke vrouwelijke personages waarin ze uitblonk in leven te houden. Ze moest rollen zien te vinden in een industrie 
die haar afwees. Hollywood liet haar simpelweg gewoon vallen naarmate ze ouder werd en wees haar de deur. Haar laatste film was 
‘The Female Animal’, in 1958. 

Niemand weet hoe Hedy Lamarr er uiteindelijk uitzag.  In het einde van haar leven spendeerde ze voornamelijk aan de telefoon, 
afgezonderd van de buitenwereld. Alleen bij zichzelf. Ze is gestoven met het kijken van films om de herinnering van haar als de 
filmster die ze ooit was te behouden. Ze zeggen dat ze overleed met de telefoon nog in haar handen en de telefoonboek op haar 
lichaam.  Uiteindelijk ontsnapte ze aan het gevang dat de Verenigde Staten heet. Toen Lamarr overleed liet ze de wereld drie kinderen, 
een multi-million dollar wereld-veranderende tech-industry achtergelaten die de manier van communiceren voor altijd heeft 
verandert. Zonder er ook maar enige cent aan te verdienen. 

I’m never going to be used again. Fight back in order to exist. 
Any girl can be glamorous.  All you have to do is stand still and look stupid. 
Beauty is a demon, a curse. 



1.) Wat is jouw top 5 favoriete (online en/of board) spellen om te spelen?  

1. 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
2. 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
3. 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
4. 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
5. 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

2.) Waarom is dit je top-5? Waarom zijn dit dus jouw favoriete games?  

1. 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
2. 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
3. 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
4. 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
5. 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

3.) Waar let je op tijdens het spelen van een spel? 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 



4.) Wat maakt een spel leuk voor jou? Welke elementen vind je leuk? 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.) Wat is jouw ideale game? 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.) Lijkt de crimebox een goed concept om gender bias te bevragen? Wat vind je van het 
crimebox idee?  

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

7.) Wat kan er beter denk je? Heb je feedback, tips, wil je nog wat kwijt? 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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