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Journalist Ingeborg van der Ven 
volgde 1,5 jaar lang vrouwen in de 
kennissector. Deze vrouwen staan 
centraal in het kunstproject Onbe-
vangen. “Ik wil voorbeelden neer-
zetten van mensen die niet schuwen 
om een narratief te veranderen. Ze-
ker niet alleen op diversiteit maar 
vooral ook op onderwijs en leider-
schap!”

Het zijn vrouwen die inspireren om 
een functie op een eigen manier in 
te vullen. Onbevangen, vrijmoedig. 
Helemaal zoals je bent. Ook als je 
daarmee afwijkt van de verwach-
ting. Ingeborg: “Dit project heeft 
ons de kans gegeven om te spelen! 
Spelen met begrippen en beelden 
en het bracht ons luchtigheid en 
licht. Juist dit willen we gaan uit-
dragen!’  De serie gaat de komende 
maanden op reis, zowel in een expo-
sitie als online via 
www.onbevangen-hetproject.nl.
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Op een donderdag in oktober zat ik sa-
men met een collega in de taxi bij een 
vrouwelijke taxichauffeur. Gepensio-
neerd, grijze krullen. Mijn collega was 
heel benieuwd naar dit gekke project 
wat ik deed en ik vertelde honderduit. 
Op dat moment werkte ik al ruim een 
jaar aan mijn boek en was het week 1 
van de fotoshoots. Freek, de fotograaf, 
had inmiddels mijn ingenieur al in de 
vijver gezet en mijn decaan in de lucht 
laten vliegen. 

Vol van het besef hoe bijzonder deze 
serie ging worden en ook van alle ver-
halen van deze vrouwen op de set. De 
worstelingen met plan van Rhijn, pro-
movendi welzijn en teleurstelling rond-
om afgewezen beursaanvragen. Energie 
ook, voor het nieuwe studiejaar, alle 
nieuwe projecten en kansen en zoveel 
aandacht voor passerende collega’s. 

Bij de stoplichten in Katwijk onderbrak 
de taxichauffeur mij. Ze had het hele 
verhaal vanzelfsprekend ook meegekre-
gen. “Weet je,” zei ze. “Deze vrouw, wat 
haar zo bijzonder maakt? Ze is boven al-
les eerst een mens, een persoon en dan 
pas hoogleraar.” 

Hoe gaaf dat dit voor deze vrouw, voor 
wie de top van de kennissector zo ver 
weg staat, iets deed. Dit was het mo-

Ingeborg vertelt
ment waarop de lijst met functies waar 
ik mijn boek mee was begonnen, een 
lijst met voornamen werd. De vrouwen 
en personen zelf kwamen centraal te 
staan. 

Dat besef, dat je eerst een persoon en 
dan een functie bent werkt dubbel. Het 
menselijke vergeten we vaak in een 
sector die zo draait om de ratio. En in 
een tijd waarin we het gevoel hebben 
dat we deze ratio moeten verdedigen. 
Als tweede betekent dit dat jij je als 
persoon ook niet meer kan verstoppen 
achter een functie. Je laat jezelf zien en 
gaat staan voor wie je bent, de keuzes 
die je maakt en draagt dit uit.

Op zoveel momenten is mij gevraagd 
wat hier nu eigenlijk allemaal de be-
doeling van was. Hoe zijn vrouwelijke 
leiders anders dan mannelijke collega’s? 

De onderzoeker in mij wil hier graag 
nog 2 jaar voor uittrekken en de jour-
nalist in mij ziet duidelijk de kracht van 
beeldvorming. 

Gelukkig maak ik het beleid niet. Deze 
serie geeft je geen antwoorden, maar 
prikkelt je om zelf naar de beelden te 
kijken en deze vraag aan jezelf te stel-
len: Hoe Onbevangen ben ik zelf 
eigenlijk? 
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Ingeborg van der Ven

Welke rol spelen journalisten in de profilering van de expertrol? Ingeborg 
van der Ven (ScienceGuide, OneWorld) ziet een hele actieve. Voor Onbevan-
gen luisterde de journalist naar acht experts die een titel dragen die bij veel 
Nederlanders nog steeds het beeld oproept van een man. De minister, Rector 
Magnificus, toezichthouder, ingenieur en collegevoorzitter. Welk beeld krijg 
je van de Nederlandse kennissector als je deze een jaar lang alleen bekijkt 
door acht paar vrouwenogen?

Freek van den Bergh 

Politiek fotograaf Freek van den Bergh (Volkskrant, ANP, Zilveren Camera) 
draait al jaren mee op Het binnenhof. Zijn lens geeft de serie een geweldige 
extra dimensie. De vrouwelijke experts letterlijk in beeld gebracht. Op een 
manier die de draak steekt met alle oude tradities.
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De verhalen van deze vrouwen zijn een inspiratie voor een brede 
doelgroep. Waarbij toegankelijkheid voorop staat. Een publiek be-
staande uit verschillende opleidingsniveaus, achtergronden, 
interesses en talen. 

Dit project heeft een startimpuls gekregen van het ministerie van 
Onderwijs Cultuur en Wetenschap.

Het is mogelijk om de expositie voor een periode van maximaal 6 
weken bij uw organisatie neer te zetten. Wij werken in dit project 
met een gedegen en betrouwbare museumvervoerder. De kosten 
hiervoor zijn ook verrekend in het huurbedrag. Prijs op aanvraag. 

Praktische informatie 
• De expositiestukken zijn 180x120x35cm. 
• Aan elk museummeubel hangt 1 fotobord en 1 tekstbord. Deze 

zijn tijdens het transport opgeborgen in het meubel zelf. 
• Bij ieder wandelement is er de mogelijk aan de binnenzijde 

ballast te plaatsen voor aanvullende stabiliteit. 
• Ieder element wordt geleverd op zijn kant op een karretje. Na 

het plaatsen kunnen de karretjes met behulp van een klein 
trapje opgeborgen worden in de wandelementen door ze er-
van bovenaf in te laten zakken. 

• De expositie wordt geleverd met een volledig instructiedocu-
ment voor de facilitaire dienst. 
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Contact info
Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met 
06-82735783 of mail naar 
onbevangenhetproject@gmail.com
Kijk voor meer informatie op 
www.onbevangen-hetproject.nl. 

Contact


