
Cracking 
the code
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Karlie Kloss en Lili Cole hebben het belang 
van coding ontdekt, Iris van Herpen verbindt 

fashion met tech en aan de top van de 
techwereld staan steeds meer vrouwen. Een 

slimme meid zorgt als de wiedeweerga dat ze 
leert coderen, want coding is cool.

— tekst maartje laterveer
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Lyndsey Scott, Victoria’s Secret-
model én programmeur.
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supermodel en, volgens Barack Obama, superprogrammeur.  
Een paar jaar geleden volgde Kloss zelf een training in coding, 
zoals programmeren in het Engels heet, en ineens ontdekte ze ‘hoe 
creatief coding eigenlijk is,’ vertelde ze The Guardian. Hoe eerder 
vrouwen dit ontdekten, hoe beter, vond ze en ze richtte Kode with 
Klossy op: een trainingsprogramma waarin meisjes in een paar 
weken wegwijs worden gemaakt in de wereld van technologie. 
 Oftewel: de wereld van morgen. In een van haar populaire ted-
talks werpt de Amerikaanse performer Sarah Jones, koningin van 
de typetjes, een blik op de toekomst. Ze speelt onder anderen 
een hoogleraar die haar studenten uitlegt hoe de mensen in 2016 
leefden. ‘Mensen uit die tijd hadden een extern elektronisch 
apparaat, zoiets als dit’ – ze houdt een iPhone in de lucht – ‘dat ze 
overal met zich meesleepten, en ze waren als de dood dat het ding 
op een ongelukkig moment zou afgaan.’ Ze vraagt vervolgens of 
haar studenten hun ‘emotiescherm’ willen uitzetten, want ‘het is 
belangrijk dat jullie gevoelens daadwerkelijk ervaren om je in te 
leven in onze voorouders’. 
 Het doet denken aan dystopische films als The Lobster, waarin 
liefdeskoppels verplicht worden gematcht via data-analyses en 
afwijkende (lees: echte) gevoelens strikt verboden zijn. Of Her, 
waarin Joaquin Phoenix verliefd wordt op zijn intelligente, 
zelfbewuste en zelflerende computersysteem in de gedaante van 
Scarlett Johansson. Of Equals, waarin Kristen Stewart en Nicholas 
Hoult in een emotieloze toekomst leven waarin ze per ongeluk 
hun gevoelens herwinnen en verliefd worden op elkaar. Het zijn 
allemaal karikaturen, natuurlijk, van een toekomst die niemand 

kent. Desalniettemin zijn ze ingegeven door één harde zeker-
heid: technologie is hard op weg onze wereld te veroveren, voor 
zover ze dat nog niet heeft gedaan. En dat gaat razendsnel. We 
communiceren al via technologie, we shoppen online, we regelen 
onze bankzaken en administratie elektronisch, we tracken onze 
sportprestaties en voedselinname via apps, zelfs de liefde regelen 
we online: van daten tot sekstraining (ja echt, zie omgyes) tot 
scheiden. Nog even en er is geen verschil meer tussen virtuele 
werkelijkheid en real life, een onderscheid dat voor millennials 
misschien sowieso al een gegeven uit het jaar kruik is. 
 Dit heeft veel consequenties – voor onze sociale omgang, onze 
maatschappij, maar ook voor onze economie. Over een jaar of tien 
zal 47 procent van onze banen zijn vervangen door robots, zijn de 
huidige schattingen. Het heeft ook consequenties voor vrouwen 
in het bijzonder, want om welke reden dan ook lopen vrouwen 
armzalig achter als het gaat om skills en ervaring in technologische 
vakken. Als we zo doorgaan als nu, zal slechts 3 procent van die 
banen door vrouwen kunnen worden ingevuld, en zal die hele digi-
tale revolutie ervoor zorgen dat de wereld nog meer door mannen 
wordt geregeerd. Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid, 
luidde de slogan waarmee technische universiteiten in de jaren 
negentig meisjes probeerden te lokken. Dat zou nu zoiets zijn als: 
een slimme meid zorgt als de wiedeweerga dat ze leert coderen.

Tech-ambassadrices 
Als Vanessa Evers, vooraanstaand hoogleraar in de robotica, naar 
scholen gaat om daar te praten over tech en vooral meisjes hier-
voor te enthousiasmeren, dan vraagt ze vaak aan de scholieren wat 
ze willen worden. ‘Dan zeggen die meisjes zo vaak, meer nog dan 
vroeger: of ik ga trouwen, of ik wil fotomodel worden. Dan zeg 
ik: niks mis mee, maar wat zijn je stappen daarnaartoe? Dat gaat 
dan eigenlijk niet veel verder dan bij de hema hangen en ontdekt 
worden,’ vertelt ze. Juist daarom is ze enthousiast over het initi-
atief van Karlie Kloss, die overigens niet het enige model is dat 
als ambassadrice voor tech fungeert: ook Victoria’s Secret-model 
Lyndsey Scott propageert haar liefde voor coding en is net als 
model Lily Cole mentor bij Girls Who Code, een Amerikaanse 
non-profitorganisatie die erop gericht is om de gender gap in de 
tech-industrie te dichten. ‘Ik denk,’ zegt Evers, ‘dat als topmodel-
len hun interesse in coderen overbrengen, dat dat voor meisjes een 
belangrijke stimulans kan zijn om programmeren te zien als iets 
wat je erbij kunt ontwikkelen.’ 

Dat klinkt wellicht als verre toekomstmuziek in de gewone 
wereld waarin programmeren nog vooral wordt gezien als iets 
ingewikkelds, technisch, iets voor nerds en whizzkids – en zeker 
niet als iets om te doen als je creatief en ondernemend bent en 
geen zin hebt om je dagen achter een computerscherm te slijten. 
Maar insiders weten dat die houding al aan het veranderen is, 
dat coderen steeds meer synoniem wordt voor cool. Toen de 
Britse Kathryn Parsons in 2011 haar bedrijf Decoded oprichtte, 
verklaarde iedereen haar voor gek. Ze wilde iedereen leren pro-
grammeren en wel in een dag. ‘Dat leek zo’n ongeloofwaardige 
belofte,’ vertelt ze. ‘Niemand wist zelfs wat coderen precies was. 
Het is ook zo’n vreselijk woord,’ lacht ze, ‘maar het is niets anders 
dan de taal, de instructies, de codes die computers en machines 
achter de schermen vertellen wat ze moeten doen. Het zijn de 
bouwstenen van al die technologie die we gebruiken.’ 
 Inmiddels heeft Decoded vestigingen in New York, Sydney 
en sinds kort ook in Amsterdam, heeft Parsons – die zelf alles-
behalve een technische achtergrond heeft, maar Ancient History 
met Grieks en Latijn studeerde in Cambridge – honderdduizenden 
mensen leren coderen, ‘van ceo’s tot herintredende moeders die een 
nieuwe carrière willen’, en wordt ze wereldwijd gezien als een van 
de invloedrijkste mensen in de technologie. ‘Ik moet mezelf nog 
elke dag knijpen om te geloven dat we in een paar jaar tijd zo zijn 
gegroeid,’ vertelt ze. ‘Maar dat komt niet zozeer door Decoded, het 
komt door de uitdaging van waar we nu staan met de wereld.’

Vrouwen naar de tech-top
Die uitdaging wordt zoetjesaan door steeds meer vrouwen gegre-
pen, lijkt het. We hadden al Sheryl Sandberg van Facebook, 
maar de club topvrouwen in de techwereld groeit gestaag met 
vrouwen als Susan Wojcicki, ceo bij YouTube, Marissa Mayer, 

Met Kode with Klossy 
worden meisjes in een paar 
weken wegwijs gemaakt in 
de wereld van technologie
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‘Bedrijven zoeken  

competente leiders, vrouwen 
die vertrouwen hebben in 
hun technologische skills’
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die eerst hoog in de boom was bij Google en nu ceo is van Yahoo, 
en Angela Ahrendts, die haar ceo-functie bij Burberry inruilde 
voor een toppositie bij Apple. Forbes sprak zelfs van een ware 
revolutie, en schreef dat er steeds meer vrouwen doorbreken naar 
de tech-top. In de praktijk blijkt dat mee te vallen, zegt Vanessa 
Evers, zelf ook een van de Inspiring Fifty, de Pan-Europese lijst 
van vijftig meest inspirerende vrouwen in de tech-industrie. ‘Ik 
denk wel dat er in de afgelopen decennia veel gebeurd is. Twin-
tig jaar geleden was het echt een unicum dat een vrouw in de 
informatica zat en nu zijn dat er echt wel meer. Maar om nou 
te zeggen dat het hier zwart ziet van de vrouwen, absoluut niet. 
Ook niet in het buitenland. Ik geef al negen jaar les aan Stanford 
University en daar zijn de vrouwelijke studenten nog in dezelfde 
minderheid als toen we net begonnen.’ Ze is een van de velen 
die vindt dat er nog meer vrouwen in de tech-industrie moeten 
komen. ‘Ik vind het belangrijk dat er diversiteit is,’ zegt ze. ‘Tech-
nologie is er om oplossingen te zoeken voor problemen, zo zie 
ik het. Ik ga die oplossing niet vinden als ik met drie engineers 
om de tafel zit. Die vind ik als ik met een psycholoog en een 
designer en het liefst met mannen en vrouwen om de tafel zit, 
zodat je andere gezichtspunten krijgt. Dat is essentieel.’
 Om te beginnen moeten vrouwen dan wel serieuzer worden 

et is cruciaal voor vrouwen om zo jong 
mogelijk te leren programmeren, om ervoor 
te zorgen dat wij als vrouwen een stem en 
aandeel hebben in hoe de wereld eruit zal 
zien.’ Dit zijn niet de woorden van Hillary 
Clinton of een vooraanstaande feminist. 
Dit zijn de woorden van Karlie Kloss, 
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gewoon een probleem dat moest worden opgelost. En dat was: 
technologie was er voor iedereen, maar in werkelijkheid was dat 
niet zo. Het was een wereld die alleen toegankelijk was voor men-
sen die verstand hadden van programmeren. En dat bleken tot 
mijn verbazing vooral mannen. Ik dacht: vrouwen zijn zo goed 
in de zogenaamde soft skills, die juist belangrijk zijn in tech. Ze 
zijn goed in communiceren, ze zijn creatief en hebben een groot 
probleemoplossend vermogen. Die skills geven hun een gewel-
dige positie. Maar de statistieken wezen steeds op het tegenover-
gestelde: in plaats van dat de positie van vrouwen in tech beter 
werd, werd die alleen maar slechter. Zo werd het niet alleen een 
economisch, maar ook een feministisch issue voor mij. Ik wil dat 
vrouwen ook toegang hebben tot een wereld die heel machtig gaat 
worden, dat ze keuzes hebben en opties en financiële vrijheid in 
een competitieve markt. Ook voor die markt zelf: kijk eens naar 
alle apps op je telefoon. Ik wed dat je rustig kunt zeggen dat 99 
procent ervan is bedacht, ontwikkeld en gefinancierd door man-
nen. Stel je eens voor hoe onze digitale toekomst eruit zou zien 
als vrouwen er een actieve rol in zouden spelen!’ 
 Het belangrijkste wat ze daarvoor nodig hebben, meer nog dan 
een diploma programmeren, blijkt zelfvertrouwen. ‘Ik hoorde 
steeds maar dat vrouwenhersenen anders werken dan die van man-
nen,’ vertelt Parsons, ‘dat programmeren niet echt een vrouwen- 
ding is. Maar ik heb duizenden mannen en vrouwen getraind 
en veel data verzameld over hun prestaties, en er zijn echt geen 
sekseverschillen als het gaat om technologisch denkvermogen. 
Er is wel een verschil van dertig procent in zelfvertrouwen.’ En 
dat is juist waar de markt om vraagt. ‘Van de modewereld tot de 
bankensector en alles ertussenin: bedrijven zijn wereldwijd op 
zoek naar talent. Dat talent omschrijven ze als technisch, zeker, 
ze zoeken mensen die kunnen programmeren, maar minstens zo 
belangrijk is het zelfvertrouwen. Ze zoeken competente leiders 
die vertrouwen hebben in hun eigen technologische skills en ver-
mogen om zich aan te passen aan de veranderende wereld.’

Electronic couture
In de modewereld – waar anders – zijn er al opvallend veel 
vrouwen die het voortouw nemen in de technologische ont-
wikkelingen. Ontwerpers als Iris van Herpen en Pauline van 
Dongen verbinden fashion met tech en daarmee vormen ze een 
avant-garde in de digitale revolutie die ook onze kleding en stijl 
al onherroepelijk aan het veranderen is. Experimenteel ontwer-

per Anouk Wipprecht is ook zo’n voorloper. Ze is onder andere 
bekend om haar Spider Dress, een jurk met poten die de personal 
space van de draagster beschermen door uit te slaan wanneer 
iemand te agressief nadert. ‘Zo heb ik 36 ontwerpen die op ver-
schillende manieren met het lichaam en de omgeving gekoppeld 
zijn door middel van sensoren,’ vertelt ze vanuit la, waar ze onder 
andere lesgeeft in electronic couture. ‘Mode is er om mee te com-
municeren. Ik zie het als een interface die we gebruiken om onze 
emoties uit te drukken en statements te maken. Ik vond mode 
alleen altijd te analoog en ben op zoek gegaan naar manieren om 
het digitaal, en ook elektronisch en sensorisch te maken. Ik denk 
dat je dan het ultieme kunt bereiken met mode: als de draagster 
non-verbaal, expressief communiceert.’
 Wipprecht is vooral in Amerika een grote naam, maar fashion 
tech wordt ook in Europa steeds belangrijker. Omarmde de mode-
wereld vorig jaar technologie nog maar mondjesmaat, sinds dit 
jaar nemen techgerelateerde modeprojecten zichtbaar een spurt. 
Zo worden wearables steeds geavanceerder. Wearables zijn tech-
nologische apparaten die op het lichaam gedragen worden, zoals 
de smartwatch en smart jewellery, maar ook bijvoorbeeld het Polo 
Tech Shirt van Ralph Lauren waarmee je fysieke prestaties kunt 
tracken, of Levi’s Commuter Trucker Jacket dat volgend jaar op de 
markt komt en waarmee fietsers hun muziek, routes en telefoon-
tjes kunnen regelen via een interactieve stof in de mouw. ‘Ik ben 
blij,’ zegt Wipprecht, ‘dat er eindelijk interesse wordt getoond en 
aandacht is voor niet alleen wearables, die veelal erg algemeen en 
onpersoonlijk zijn, maar ook voor de meer persoonlijke benadering 
van smart textiles en interactieve fashion. Je ziet dat smart en style 
samenkomen en dat technologische componenten eindelijk klein en 
slim genoeg worden om wireless ergens in geïntegreerd te worden.’ 
 Dat vooral vrouwen hier het voortouw nemen, vindt Wipprecht 
logisch. ‘Veel vrouwen die ik ken in het veld hebben een goed oog 
voor vorm, verhouding en toepasbaarheid. Dus nu technologie veel 
meer in een fysieke vorm deel uitmaakt van ons leven, door middel 
van de dingen die we dragen, waar we op zitten of waarin we leven, 
is de industrie wellicht aantrekkelijker voor hen dan voorheen. 
Maar het gaat ook om eerlijke kansen: programmeren of solde-
ren was gewoonweg niet werk dat een vrouw deed. Nu wordt er 
gevraagd: waarom niet? Vrouwen werden vroeger niet uitgenodigd 
in de techwereld, en nu wel. En zo hoort het ook. Gelijke kansen.’
 En, feminist of niet, gelijke normen. Zoals Wipprecht ook 
zegt: ‘Of je nu een jongen of een meisje bent, mijn standaard is 
altijd: make things badass – no matter what.’ —

‘Of je nu een jongen of een 
meisje bent: make things 
badass – no matter what’

genomen. Het mes snijdt aan twee kanten: ze kiezen zelf niet 
voor tech, maar tech kiest ook niet bepaald voor hen. ‘Ik heb daar 
geen bewijs voor,’ zegt Evers, ‘maar wel gevoelens. De techwereld 
is grotendeels een mannenwereld. Soms word ik gepasseerd door 
een man en denk ik: o ja, natuurlijk, het is voor jou makkelijker 
schakelen met een man, daarom ben je even naar mijn manne-
lijke collega gegaan. Nu zeg ik: maar dit is mijn veld, dus ik pak  
het terug. Maar dat heb ik wel moeten leren, om dat gedrag te 
vertonen en het ook op een manier te vertonen die me niet wordt 
aangerekend. Voor mijn gevoel moet ik zoiets op een andere 
manier aanpakken dan een man. Maar ik weet niet, wellicht zie 
ik dat ook wel te sterk. Zo veel verschil is er nu ook weer niet 
tussen een man en een vrouw. Naarmate je meer aan de top komt, 
is er meer ge-elleboog. Ik schrijf dat toe aan het feit dat ik een 
vrouw ben, terwijl het misschien gewoon komt doordat ik in de 
great game zit en dan is het hard vechten met elkaar.’ 
 Hoe dan ook lijkt de techwereld niet een branche waar je als 
vrouw je tieten in de strijd kunt gooien om het voordeel van de 
twijfel te winnen. ‘Mocht er een mannelijke collega zijn die mij 

aantrekkelijk vindt,’ zegt Evers, die eruitziet als een knappe 
Française met haar krullenbos en fijne trekken, ‘dan denk ik dat 
mij dat eerder iets negatiefs brengt dan iets positiefs. Ik denk 
dat omdat ik dat andersom ook denk. Laatst kwam er een jonge 
vrouw uit Amerika naar Nederland, ze werkte ook in de robotica 
en wilde heel graag met mij praten. Ze was een ongelofelijk popje 
van een meisje, lang, het uiterlijk van een fotomodel. Ze was ook 
heel lief in de omgang. En ik merkte aan mijzelf dat ik automa-
tisch anders met haar omging. Ik zeg niet dat ik haar niet serieus 
nam, maar iemand die er minder mooi uit had gezien, had ik op 
een andere manier benaderd. Ik was er zelf door verrast, maar ik 
dacht toch: dit werkt niet in je voordeel.’

Soft skills
Feminisme stond niet per se op haar agenda toen Kathryn  
Parsons – overigens ook bloedmooi, en model in de nieuwe cam-
pagne van Amanda Wakeley – begon met Decoded. ‘Om eerlijk 
te zijn was ik daar helemaal niet mee bezig,’ vertelt ze. ‘Ik zag 

Karlie Kloss organiseert summer camps  
voor meisjes om te leren coderen.


