DE GLOSSY MET INHOUD

B

at

de meest
wol,tw van 2

l-!
t4

iÍ

c,MIrfrt

wrvl

@.r
3

VROL|WEIV

MAKE]T STEEDS

DE
DIE]VST UIT
VAKER

DE RECHTSZAAL.
LIOG EVEIV El,{ ER IS
GEEI,{ MAI,{ MEER TE
BEKE]VAIEAí IIi HET
IIV

JURIDISCH
APPARAAT.

tekt PAMELA WILHELMUS fotografie
61

UTNH}WER@PAR31

HET STAAT BLAI.

zijzaaltje van grand-café I
is volgepakt met een eclecl
en vrouwen. Pakken en m

capuchontruien en sneake
Jonge Balie Amsterdam, c

tr*

advocatenstad van Nederl
nieuwbakken advocaten n
zaak, natuurlijk.

"De dresscode voor ad\
gebleven". zegt een in spij
hier tegenover, dus ik heb
ontmoet je namelijk gema
veel leuke vrouwen. Kijk,
is net weg."

I
a

a

I

ffi
HET STAAT BLAUW VAN DE ROOK

in rret
zíjzaallje van grand-café Wildschut in Amsterdam. De ruimte
is volgepakt met een eclectisch gezelschap van jonge mannen
en vrouwen. Pakken en mantelpakjes worden afgewisseld met
capuchontruien en sneakers. Welkom op de borrel van de
Jonge Balie Amsterdam, de club van startende advocaten in dé
advocatenstad van Nederland. Elke twee weken borrelen de
nieuwbakken advocaten met elkaar - geheel op kosten van de
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zaak, natuurlijk.

"De dresscode voor advocaten is op kantoor ongewijzigd
gebleven", zegt een in spijkerbroek gestoken jongen. "Ik woon
hier tegenover, dus ik heb me even omgekleed. Op deze borrels
ontmoet je namelijk gemakkelijk nieuwe mensen. Er zijn heel
veel leuke vrouwen. Kijk, daar loopt een ex van me, een andere
is net weg."
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Hij kan zrjnhart ophalen wat ontmoetingen betreft. Was l0
jaar geleden nog 43 procent van de rechtenstudenten vrouw,
tegenwoordig is dat 57 procent en dit aandeel groeit gestaag.
ZokomÍ het steeds vaker voor dat de driepoot in de rechÍszaal
de rechterlijke macht, het openbaar ministerie en de advocauit louter vrouwen bestaat.
Christ'l Dullaert is directeur van opleidings- en adviesbureau
De Advocatenkamer en auteur van het managementboek De
LastigePartner. Binnenkort start ze een onderzoek naar het
carrièrepad van vrouwen in de advocatuur en rechterlijke
macht. Dullaert: "Het is een kwestie van tijd voordat vrouwen
het juridisch apparaal zullen overnemen." De cijfers spreken
voor zich. Op dit moment zijn meer dan 5000 van de ruim
13.000 advocaten in Nederland vrouw. Officieren van justitie
zljn in 45 procent van de gevallen vrouw en in de rechterlijke
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macht is het einde zoek: 60 procent van de rechters is op dit
moment vrouw. Marjoke van Kamp (52), vice-president van de
rechtbank Amsterdam, weet er alles van. "Het komt geregeld
voor dat ik met een crew moet werken die voor honderd
procent uit vrouwen besiaat; twee vrouwelijke mede-rechters,
een vrouwelijke olficier van justitie en een vrouwelijke
advocaat."
Moeiteloos lepeit Van Kamp de ene anekdote na de andere
op. Zonder een spier te vertrekken vertelt ze de meest hilarische
voorvallen. Zo herinnert ze zich het verhaal van een agent die
moest getuigen in een zaakwaarbij hij een vrijend stelletje had
betrapt. "Ik vroeg hem wat hij had gezien, waarop hij begon te
vertellen dat hrj de man zijn blote mannelijkheid in de vrouw
haar blote vrouwelijkheid had zien doen, gevolgd door op- en
neergaande bewegingen, enfin, iets van die orde. Horen we
ineens van de verdachtenbank'O, hij bedoelt neuken."'
VONNISSEN

In de rechterlijke macht neemt het aandeel vrouwen in vergehjking met het openbaar ministerie en de advocatuur het hardst
toe. Dit jaar was maar liefst zeventig procent van de sollicitanten
voor de vervolgopleiding die nodig is om rechter of officier van
justitie te worden, vrouw. Of het goed is voor de uitstraling van
de rechtbank dat er zoveel vtouwen werken, is een tweede.
Dullaert: "De kwaliteit van de vonnissen van vrouwelijke en
mannelijke rechters is gelijk, maar om te worden geaccepteerd
is het belangrijk dat de rechtbank een waarheidsgetrouwe weerspiegeling van de maatschappij is." Daar is Van Kamp het mee
eens. "De kwaliteit van het vonnis verschilt inderdaad niet,
maar vrouwen en mannen verschillen wél. De waarheid bestaat
niet. Je construeert een waarheid op basis van bewijsmateriaal.
Natuurlijk pas je de wet tqe, maar de insteek van mannen kan
gewoon anders z11n dan die van vrouwen. Ik denk niet dat het
goed is, zeker in zedenzaken niet, als er puur en alleen nog
maar vrouwen in de rechtbank zouden werken."
Toch is het niet verwonderlijk daÍ er zo veel vrouwen in de
rechterlijke macht werken, volgens Dullaert. "Parttime werken
is in dit beroep heel normaal. Voor vrouwen die er ook nog een
privéJeven op na willen houden is het dus een prima optie."
Civiel rechter Jeannette Pols (33) heeft twee kinderen en werkt
parttime bij de rechtbank in Den Bosch. "Mijn werk bestaat
niet uit onverwachte gebeurtenissen, alle zittingen zijn van
tevoren gepland. Misschien komt er een keer een plotseling
verzoek tot aanhouding of inbewaringstelling tussendoor, maar
verder weet ik welke zaak wanneer is. Ik ben dit werk niet gaan
doen omdat het goed te plannen is, maar handig is het wel."
68

Officier van justitie Hanneke
Festen 137) werkt lulltime en is
daarnaast vaak 's avonds en in het
weekerrd bezig. Als ofhcier van

justitie

geefÍ ze leiding aan politieonderzoeken, waarbij regelmatig
ad-hocbeslissingen moeten worden genomen, bijvoorbeeld voor
een huiszoeking, het laten aanhouden van een verdachte of
telefoontaps. Festen is verder de persofficier voor het openbaar
ministerie in Amsterdam, wat betekent daÍ ze bij grote zaken

ook buiten kantooruren kan worden gebeld door de pers.
"Het openbaar ministerie wordt wel de staande magistratuur
genoemd, maar ik prefereer de term hollende magistratuur. Ik
moet hard werken, ja, maar het is zó'n boeiend beroep. Een
keer hadden we een tolk nodig in een zitting. Nadat de verdachte
een heel verhaal in het Arabisch had afgestoken, vroegen we de
tolk of hij niet tussentijds moest vertalen, want dat we letterlijk
wilden weten wat de verdachte zei. Waarop zijn vertaling volgde:
'Hij zegt dat hij het niet heeft gedaan, maar hij liegt.' Dat was
de laatste keer dat we deze tolk hebben gevraagd."
Festen zalniet snel van baan veranderen. "Van de drie

juridische takken; advocaat, rechter ofofficier vanjustitie, vind
ik mijn beroep het leukst. Ik vind het werk dat ik doe echt
belangrijk, het maakt iets uit in de samenleving. Ik maak deel

uit van

een proces waaraan

ik veel waarde hecht, van de ruggen-

graat van de wet."
PROMOTIE

Zowel rechters als officieren van justitie worden door de
koningin voor het leven benoemd. Dat wil zeggen, voor het
arbeidzame leven, wat voor een officier tot 65 jaar en voor een
rechter Íot70 jaar is. Veel mogelijkheden tot promotie zijn er
niet. Van Kamp, die het tot vice-president heeft geschopt, is
daarmee ook uitgepromoveerd. "Ik zit nu op de eerste lijn,
waar de zaken inhoudelijk worden behandeld, en daar blijf ik.
Ik ben al twintig jaar strafrechter, heb de promotie gemaakt die
ik wilde en dat is het dan."
In de advocatuur is er geen sprake van een staat van 'uitgepromoveerd' zijn. Behalve dat je na zes jaar als advocaat te
hebben gewerkt er altijd nog voor kunt kiezen om in de rechterlijke macht of het openbaar ministerie verder te gaan, blijft er
ook binnen de advocatuur promotie mogelijk. Els Unger (47)
werd in juli vorig jaar benoemd tot algemeen deken van de
Orde van Advocaten. Zij is de eerste vrouw die tot hoogste
baas van de branchevereniging van advocaten is benoemd. In
heÍ" Advocatenblad van afgelopen december laat ze weten dat de
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verhouding van mannen en vrouwen in de advocatuur tussen
1996 en 2001 is,veranderd van 7'.3 naar 6:4 en dat bij de
instroom in de huidige beroepsopleidtng2ST vrouwen tegenover 224 mannen zijn begonnen. "Vrouwen worden hoe dan
ook steeds belangrijkel in de advocatuur, ze stromen alleen nog
te weinig door naar de top. Ik wil laten zien daÍ het kan."
Toch beginnen vrouwen langzaam maar zeker door te stoten
tot het management van advocatenkantoren. Marlies van
Strien (44) is partner bij Sjócrona Van Stigt strafrechtadvocaten
in Den Haag. Als de zware eikenhouten deur van haar kantoor
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Van de Wetering sport drie I

openzwaait, boezemt de marmerbeklede hal iedere bezoeker

onherroepelijk onÍzag in. Het statige Haagse kantoor heeft een
goede naam in het bedrijfsstraflrecht. Het behartigt de belangen
van organisaties als Ahold, heeft onder meer in de bouwfraudezaak menig cliënt bijgestaan en biedt juridische bijstand in
geruchtmakende zaken als de Haagse verplegerzaak en de
moordzaak van Richard H. uit Zoetermeer. Van Strien maakt
naast haar gewone werk bovendien deel uit van de Raad van
Toezicht in het arrondissement Den Haag. Ze draaiÍ dan ook al
aardig lang mee. Achttien jaar geleden begon ze in de advocatuur, ze is nu twaalfjaar partner. "Ik heb veel zien veranderen
in de loop der tijd. Toen ik begon, waren er al behoorlijk wat
vrouwen die tegelijk met mij begonnen als advocaat, maar
de senior medewerkers en de partners waren bijna zonder
uitzondering rnan." Dat is inmiddels niet meer het geval. Van
Strien: "Vrouwen hebben over het algemeen een zeer goede
presentatie, ze ztjn pittig, intelligent. Ik denk dat met name
de vrouwen die kiezen voor strafrecht tamelijk uitgesproken
vrouwen zijn. Ik heb zelf al vanaf mijn prille jeugd strafrechtadvocaat willen worden. Dat heb ik goed ingeschat. Niet alleen
zljn de zaken buitengewoon interessant, de collega's hebben een
goede band met elkaar."
Op de Nederlandse vestiging van het internationale advocatenkantoor Baker&McKenzie ztjn in totaal 5 van de 34 partners
vrouw, maar volgend jaar komen er daar 2 brj. "Eén van hen
gaat zelfs parttime werken. Onze directeur is trouwens ook een
vrouw", vertelt Mirjam de Blécourt-Wouterse (41). De Blécourt
is net als Karin Bodewes (45) partner bij Baker&McKenzie,
in de sector arbeidsrecht. "Arbeidsrecht is echt een vrouwenvakgebied, er werken brj ons beduidend meer vrouwen dan
mannen", zegt Bodewes, die vorig jaar nog in de lijst van
Nederlandse topadvocaten van Quote sïond.
Beide vrouwen bruisen van de energie. "Onzeker zijn we in
elk geval niet. Dat kun je ook echt niet zijn als je carrière wilt
maken. Natuurhjk is het in het begin nog spannend. Ik keek
toen ik net begon op tegen een vrouwelijke partner die er toen
op ons kantoor was. Ze zag er heel stoer uit, droeg altijd een
lerenjas en scheurde in haar sportwagen naar kantoor. Daar
had ik echt ontzag voor. Nu zrjn wij zelf zo",lacht De Blécourt.
Om het werk vol te kunnen houden, sporten beide vrouwen een
paar keer per week en eten ze gezond. Bodewes: "Enje hebt
koffie nodig, heel veel koffie." Vanaf haar kamer op de vijfde
verdieping kijkt ze uit over het Leidseplein. "Fantastisch
72

ze met zeven andere vrouwen.

ochtend hard in het Amsterdar
"Maar dat schiet er op z'n zac)
sta ingeschreven sinds oktober
eerste keer zov gaan, op 5 decr
gesloten vanwege Sinterklaas.'

uitzicht. Vorige week was er ineens een concert. De muziek
stond zo hard dat er niet meer te werken viel. Toen ben ik maar
op het piein gaan dansen. Over een paar maanden verhuizen we
naar de Zuidas. Jammer, maar we krijgen daar wel een fitnessruimte op kantoor." De Blécourt: "En misschien krijgen we
dan ook betere salades in de kantine. Dat is het enige waar het
hier nog aan ontbreekt."
DAGEN VAN ZEVENTIEN UUR

Pratend over haar werk, beginnen de ogen van De Blécourt
te stralen. "Ik vind werken echt een feest." Ze behoort net als
Bodewes tot de crème de la crème van de Nederlandse arbeidsrechtadvocaten. "V/il je het ver schoppen, dan moet je aan je
eigen PR denken. Je komt er niet met alleen hard werken, je
moet ook vertellen waar je mee bezig bent", meent De Blécourt.
Hierin manifesteert zich volgens haar een kenmerkend verschil
tussen mannen en vrouwen. "Vrouwen gaan ervan uit dat
iedereen wel weet wat ze doen en vinden over het algemeen te
snel dat ze aanhet opscheppen zijn. Mannen praten continu
over waar ze mee bezig zijn en hoe lantastisch ze het allemaal
doen. Als je wilt dat je werk goed wordt beoordeeld, moet je
het zichtbaar maken, en niet als een muis in je hok gaan zitten
wachten op schouderklopjes. Alleen goed werk afleveren is
niet genoeg."
Dat wordt beaamd door Gesina van de Wetering (39),
partner van advocatenkantoor Norton Rose in Amsterdam.
"Als ik een vrouwelijke stagiair een klus geef, verdwijnt ze en
zie ik haar drie dagen later met een perfect uitgewerkte opdracht
weer terug. Geefik diezelfde opdracht aan een kerel, dan staat
hrj om de haverklap in mijn kamer te kraaien hoe fantastisch
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moet je goed werk afleveren en hard werken. Maar als je niets
van je laat horen, val je ook niet op."
Van de Wetering maakt werkdagen van twaalf tot zeventien
uur. "Ik begin om halfnegen en ben nooit voor acht uur thuis.
Als we met een deadline voor een contract zitten, wordt het
nachtwerk. Vanavond zou ik op tijd thuis zrjn, maar ik moet
me nog voorbereiden op mijn reis naar Londen, dus het zalwel
weer niet lukken. Mijn man is ook partner bij een advocatenkantoor, dus die begrijpt het wel."
Van de Wetering sport drie keer per week. Elk weekend roeit
ze mel- zever andere vrouwen. Daarnaast loopt ze op zondagochtend hard in het Amsterdamse Bos. En ze zit op schaatsles'
"Maar dat schiet er op z'n zachtst gezegd nogal eens bij in. Ik
sta ingeschreven sinds oktober. Ik weet nog dat ik voor de
eerste keer zou gaan, op 5 december. Was de schaatsbaan
gesloten vanwege Sinterklaas."
Het vakgebied van Van de Wetering is het zogeheten asset
and structured finance, onderdeel van banking, en ze heeft een
behoorlijke reputatie opgebouwd in binnen- en buitenland. In
deze richting van de advocatuur zie je de rechÍzaal niet van
binnen, maar sluit je contracten voor grote bedrijven voor de
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financiering van big ticket assers, bijvoorbeeld een vliegtuig, een
schip ofeen energienetwerk. "Ik heb cliënten over de hele
wereld. Morgen vlieg ik naar Londen voor een deal met negen
nullen. Welk bedrijf dat is, kan ik je nu nog niet verteilen."
Het team waaraan Van de Wetering leidinggeeft, bestaat uit
mannen. "Ik heb vijf kerels voor me werken. Ik doe nooit een
deal alleen. Minimaal met één ander, maar vaak ook met vier
medewerkers, als het om een grote zaak gaat. Voor mijn medewerkers ga ik door het vuur, maar ik verwacht ook veel vaÍr ze."
Ook in deze sector zalhet niet lang meer duren voor er meer
vrouwen komen te werken, getuige niet alleen de cijfers maar
ook de verhalen van de studentes van vandaag de dag. Twee
van hen zijn Eline Broekhof (23) en Sarah Gouman (20), die
samen in een corpshuis in Amsterdam wonen. Op de universiteit
lijkt het volgens hen tijdens de colleges vaak alsof er alleen nog
maai meisjes rechten studeren. Eline loopt op het moment
stage blj een advocatenkantoor. Ze studeert ditjaar afin
Nederlands recht. Sarah moet nog drie jaar en denkt aan notarieel recht als afstudeerrichting. "Alleen bij notarieel en fiscaal
recht zie je meer mannelijke studenten' M1j lijkt het heel leuk."
Zowel Sarah als Eline bereidt zich geesteiijk voor op een baan
waarbij keihard moet worden gewerkt om carrière te maken.
Eline: "Partners zijn altijd heel pittige vrouwen. Volgens mij
moet je er veel voor opgeven, we zien wel of ik dat straks wil."
Toch ervaren de eerder genoemde partners het werk niet als
tezwaar. De Blécourt: "Je loopt continu tegen nieuwe dingen
aan. Als ik bij een bedrijf kom, leer ik de bedrijfscultuur van
binnen kennen. Geen organisatie is hetzelfde. Dat is buitengewoon inspirerend. Om het vol te kunnen houden moet je een
drivehebben,en je moet het leuk vinden, dat is een vereiste.
Mijn man moet mijn secretaresse bellen om een vakantie te

af, maar dat is niet
waar ik het voor
doe. Hoewel het wel
een

kick geeft als

cliënten vertrouwen
op mijn advies over

hun miljarden."
Aan netwerken in
het Amsterdamse
advocatenleven
heeft Van de Wete' ring niet veel. "Leuk
hoor, met andere advocaten praten, maar mijn werk speelt zich
grotendeels in het buitenland af. Als ik cliënten wil krrjgen, heb
ik er niet veel aan om hier in kroegjes te gaan ron(hangen en
met mensen te kletsen." Dat is meer de ct'tp of tea van de jongere
garde. Zo ook deze donderdag, waarop de Jonge Balieborrel

tot in de late uurtjes doorgaat. Hier, onder de pas begonnen
advocaten blijkt dat de typeringen van de oude rotten in het
vak niet uit de lucht gegrepen zijn. "Ik zei gewoon dat ik alle
expertise in huis had voor die zaak," kwaakt een jongen in
jasje-dasje. Een in coltrui geklede jongedame kijkt met een
zorgelijk gezicht op haar horloge. "Ik moet er zo vandoor, ik
heb nog veel te doen", Iaaï ze een coilega weten. De man-vrouwverhouding lijkt aardig in evenwicht op deze borrel. Maar
schrjn bedriegt. "Mijn vrouwelijke collega's zijn allemaal nog
aan het werk", vertelt het jasje-dasje. HeÏ zieÍ ernaar uit dat het
niet lang meer duurt voor ook buiten de collegezalen geen man
meer is te bekennen in het justitiële

apparaat.
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