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VAN EIGEN BODEM
Voorbeeldvrouwen die het ieievisiescherm, de kronten, de politiek, het sportveld en de schoppen domineren
en ons slimuleren: ze ziin er. Jackie selecteerde de 25 meesl inspirerende Voor iedereen die net dot lcotste
zelje nodig heeft om het beste rttl zichzell te holen (of voor wie zelf ol fierce is).
IEKST Corolien Spoons BEELD

AN? Hollondse Hoogte.
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NEELTE KROES (1941)
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Volgens Forbes magazine is Neelie Kroes de machrigste Nederlandse
vrouw die er is. En macht inspireerr. Ze was m.inister van Verkeer &
\flaterstaat en president van Nyenrode, en bekleedde een eindeloze lijst

Kroes ontbreekt, getuige onder meer de 47ste plek die ze inneemt op de
prestigieuze Forbes-hyst 7be roo Most Powerful Vomen. Naast spierbal-

neven' en bestuursfuncties, rordar ze Ln zoo4'I do' zei tegen haar huidige betrekking. Als EU-commissaris Mededinging heeft zij sindsdien
de bijnamen Nikkelen Neelie, De Vrouw van Vijf Miljard en De Schrik
van Brussel verworven door haar harde aanpak van kartelvorming - we

zien. Collega's omschrijven haar als 'opvallend goed gekleed, verzorgd

noemen een slap on the wrist die ze uitdeelde aan de bierindustrie en
daarvoor alleen al bij Heineken €. zr9 miljoen cashte. Leuk vindt ze dat
overigens niet: 'Leuk is niet het woord. Een strandwandeling is leuk.
Maar het is wel belangrijk en fascinerend.'En dat zij belangrijk is, wordt
door de meeste betrokkenen erkend: er is geen pouer-Iïjstje waarop

len schroomr ze trouwens niet om ook haar vrouweli.jke kanten te laten

in haar lijstje
'lk heb me aan haar opgetrokken, voor mi was ze een

en elegant', en Marlies Dekkers heeft Kroes opgenomen
Stoute Vrouwen:

voorbeeld', aldus de lingerie-koningin.

OPVALLEND: Kroes uerhreeg deze baan dankzij positieue discriminatie
de president uan de Europese Commissie wilde destijds meer urouwen
aanxellen. En daarmee ís zij het uleesgeworden bewijs dat het uoorrang

-

geuen aan urouuen niet per se ueruelend hoeft te

zijn.
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MABEL WISSE SMIT
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Een pittige openingszet met de
topvrouw in deze lijst: onze gevallen prinses
Mabel. Een vrouw met vlekies op de zijden
sleeues, wu haar al vroeg in de verkeerfase
met Friso een zeer matige publieke popularireir oplevert. Zonde,want Mabel is meer dan
een gewezen gangsterlie$e: inzetcend op het
hoogst haalbare studeert ze cum laude af in
.de economie en politieke wetenschappen en

loopt ze stages bij onder meer de Verenigde
Naties en Shell. En ja, ook relationeel houdt
ze van klinkende namen: topcrimineel Klaas
B. mag graag ziin bootje bi.i haar aanleggen,
en de bepaald niet onomstreden Mohammed
Sacirbey kruist eveneens haar pad.
een leuk cv voor iemand

Lijkt dat al

in haar mid twenties,

dan kan daaraan nog worden toegevoegd dat
zezichinhaar huidige functie op het hoogste
niveau inzet voor mens€nrechten en democracie (zo hoog dat de Servische geheime dienst
naar verluid plannen had haar te ontvoeren)'
Hoe leuk, spannend, intelligent en veelzijdig
zij is, mogen wij voorzichtig concluderen uit
het Feit dat Johan Friso voor haar bereid was
uit hec Koninklijk Huis te staPPen en Beatrix

haar openlijk bleef steunen tijdens {e mediastorm in de aanloop naar het huwelijk' Een
verrassing dus, als je iets verder wilt kijken
dan je neus lang is.
\Y/EETJE: Voor iemand die het d'ruh genoeg
z\u lnoeten hebben met haar baan en gezin, is
het toch leuh te melden dat Mabel sinds r juni

I

winkel aan Fifth Avenue' Ze mag showen in
Parijs en schroomt tussen de bedrijven door
niet haar zwaarbevochten positie te verde-

digen in de rechtzaal wanneer zij meent dat
er sprake is van plagiaat.

,IK

HEB VANAF DE JAREN
NEGENTIG
ALS ZAKENVROU}V
dit jaar is benoemd nt directeur uan The
OPGEBOUWD
CARRIERE
MUN
Man'
een club uan'wijzen'waartoe ook Nehon
BEST WEL EENS
DAARIN
ME
EN
dela, Desmond Tutu, Kof Annan en Jinmy
DAT
GEVOELD.
EENZAAM
Carter behoren.
IK GING STUDEREN WERD
DE
NIET
'|
HU
3. MARLIES DEKKERS
WAS AL MOOI
Fi
tltt!
lr-rEktEllli
DIE GRENZEN
Zetre in een tiid dat strings nog onder de EN IK BEN OVER
GEGAAN'
HEEN
toonbank werden verkocht haar inmiddels
{Morlies Dekkers in NRC Handelsblodl
wereldberoemde lingeriemerk op, viert dit
jaar haar r5-iarig iubileum en wint elke
mogetijke award. op het gebied van het
(l
onderste goed' De meest recente kreeg 4. L|NDA DE MOL
ElE!ËlllEltt[*fiFllE
ze vooÍ haar maternitit line, een typische
wordt geMarlieslDekkers-serie voor net bevallen Die Linda, zoals ze liefkozend
Elders,

vrouwen. Een aangenaam alternatief voor
het nu gangbare witte steunkatoen, moch-

ten de kersverse moeders daar

behoefce

aan hebben. Opent daarnaast overal oP de
globe winkels, me! als kers op de taart haar

noemd in Duitsland, begon haar carrière in
Auro's Kinderhoor, enís sindsdien niet meer
van de beeldbuis verdwenen. Je leest alles
over het blonde boegbeeld van de amusementstelevisie in de specíale Jackie Business

Date op pagina ro6'

5. NAEMA
De in

TAHIR (l
geboren

ir

verhuist op

haar riende naar Etten-Leur. Na een studie rechten in Leiden gaaÍ. ze als iurist aan
de slag bij verschillende ministeries. Vanaf
zool werkt ze als mensenrechtenjurist voor
de Raad van Europa in Straatsburg. Ze
mengt zich regelmatig in het debat over

de Islam en de Nederlandse multiculturele samenleving, onderwerpen die ook in
haar boeken naar voren komen. Dat zij niet
schroomt om haar hersens én haar vrouweli.ikheid in te zetten, ervoer de immer seksistische Jeroen Pauw De presentator, geen
fan van vrouwen met een sterke opinie, had
Tahir te gasÍ in Pauw y't V'itteman. Na een

aanvankelijk korzelige bejegening hoefde
zij alleen maar een (erocisch geladen) stukje
uit eigen werk voor te dragen, om met haar
slotakkoord 'Meneer Pauw, werkr dit voor
u?' de opgewonden presentator de mond te
snoeren.

:
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SYLVIA TOTH I

8.

7. MAXIMA 1971

PROF. DR. ELSKEN

rililHra
Een van Nederlands meest succesvolle zakenvrouwen heeft iets met de eerst€ zijn: ze is de
eerste vrouw m et een management bu! out, meÍ
een beursgang en me[ een topfunctie binnen
mannenbolwerk KNVB. Op haar twintigste
gaar Tóth aan de slag bij uitzendbureau Content, acht jaar later is ze directeur. Ze brengr
Content naar de beurs, en dat blijkt een geniale
zet. Opbrengst: € roo miljoen, volgens Quote
inmiddels aangegroeid tot een keurige € r55
miljoen. Maar ze is ook een geliefd object van
de roddelpers vanwege haar neus voor stijl en
haar romances met bekende hoge heren (zo

was ze getrouwd met Reed Elsevier-topman
Pierre Vinken, en had ze een affaire met Cor
Boonstra). Inmiddels heeft ze het uitzendwezen achter zich gelaten en voedt ze de ziel met

liefdadigheidswerk en het nooit rustende zakenhoofd met haar relocating-bedrijven Tóco
USA en Tóco dAzur.

\YEETJE: Tóth * dol 0P tPort. Ze is uaste gast
op Wimbledon, de US Open, het lVK Voetbal
en de Grand Prix uan Monte Carlo. Ooh aerhiest ze zelf een Potje tennis bouen een zaken'
lunch, omdat je 'als je zo uer uan elkaar af staat
niet hoefr te ouwehoeren' (in Mil.ionair).

VAN

DER WALL

R

lVhat a gírl wants, what a girl n€'ed's... Yoor
Máxima staat al op jonge leefcijd vast dat
dit 'véél en hóóg' is. En dus volgt zi) een oPleiding aan een keurige Brits georiënteerde
school, studeert economie en werkt zich rap

e vrouwen
Een op de negen
krijgt borstkanker, wat betekent dat bijna

omhoog bij de Deutsche Bank' Daarmee is
een plezierig saiaris gegarandeerd, maar dat
is niet genoeg. Dus laat zij zich via vrienden
subtiel in het blikveld dirigeren van ene W'illem-Alexander, een Nederlandse kroonprins
met een van ziin groowader geërfde romantische inborst alsmede een voorliefde voor
knappe blondjes. Ze steelt met haar sprookjeshuwelijk, inclusief De Traan en De Kus,
de harten van haar nieuwe vaderland. AIs
tegenprestatie voor haar getroebleerde wor-

een betere aanpak van dat immense probleem.' Haar gedrevenheid meer inzicht te
krijgen in deze ziekte heeft haar rot een van

tels, waardeert ze het Nederlandse koningshuis op tot niveau 'toonaangevend' door het
toevoegen van wat moderne eigenzinnigheid,
een vleugje glit 'n glam en een kroonpÍins met
een gereinigd gebit. Bovendien neemt

zehaar

elke vrouw op een zeker moment (indirect)
mer deze ziekte te maken krijgt. Voor internist-oncoloog Elsken van der Vall reden
om zich hierin vast te bijten: 'Ik moet en zal
iets vinden om een bildrage te leveren aan

de meest vooraanstaande borstkankerspecialisten van ons land gemaakt, en mede om
die reden werd zij in zool benoemd tot universiteitshoogleraar. Daarnaast is ze onder
meer professor aan het prestigieuze Johns
Hopkins Cancer Center in Baltimore en zet
ze zich via verschillende kanalen (waaron-

der Pink Ribbon) in voor betere publieksvoorlichting over borstkanker.

taken als prinses, ambassadeur en bescherm-

vrouwe serieus, waardoor zelfs de meest fanatieke republikeinen moeten erkennen dat
deze modelallochtoon van grote waarde is

9. MIRJAM

voor de bv Nederland.

Gaat na haar studie rechten

DE BLECOURT

1

in

r99o aan

&

McKenzie, waar ze in
2ooo partner wordt en drie jaar later toetreedt tot de Raad van Bestuur. Als ze niet
om de tafel zit met grote jongens als KPN
de siag bij Baker

in verschilen Hewlett-Packard, is ze
^ctief
lende besturen en maakt ze zich hard voor
een grotefe toestroom van vrouwen naar
de top. In het kader van Practice what you
preach bestaat haar eigen team voorbeeldig
uit tien vrouwen en één man. Thuis heeft ze
meer mannen om zich heen: ze is getrouwd
mer een plastisch chirurg en moeder van

twee zoons, die overigens met geëmancipeerde hand worden opgevoed.

Vant op

de

vraag hóé vrouwen de top moeten bereiken,
anrwoordt ze vooral niet je vrouwelijkheid
te schuwen en mannen opnieuw op te voeden: 'Ik loop op hoge hakken, heb lang haar

en werk. Mijn zonen hebben de juiste kijk
op de wereld. De reactie van miin zoon
van negen op een vriendin van mij die niet
werkt: "'Wat zielig mama, dat zii al zo lang
werkloos is".' (in haar column op de website
van Women on Top, een plarform voor ambitieuze vrouwen).

FASHION

ro. soNJA

I

BAKKER (r974)

De koningin van de dieetindustrie wordt geboren in het NoorêHollandse Avenhorn (een
hele drieduizend inwoners) en werkt bij eroticasuper Christine Le Duc, alvorens ze transformeerr rot gewichtsconsulem. The rett is history:

half Nederland sonjabakkert, de eierkoek

is

van het onderste- naar het ooghoogte-schap
verplaatst, Bolletje is uit de rode cijfers en ze

dreigt nu ook Duitsland van de vetrol af te
helpen met haar vertaalde epistel Erreichen Sie

Ihr

Traumgewichrl En hoewel ze vanuit collegi-

ale hoek flink wat kritiek

krijgt

te verduren en

zelfs van plagiaat wordt beschuldigd, pareert
ze de heisa keurig en schrijft lekker door. Geheel in de lijn der verwachting is de W'est-Friese
Bakker - die haar boeken in eigen beheer uitbrengt en daar volgens Quote ïn zooT zo'n c 6
miljoen mee verdiende - heel gewoon gebleven.
Pas vorig jaar werd een groter huis en dito auto
aangeschaft, en haar gezin blijft op de eersre
plek staan.

MUN MAN EN KINDEREN
ZUN HET BELANGRIJKST. WU
HOUDEN VAN ELKAAR. ALS
DAT OVER IWINTIG JAAR NOG
GOED ZIT, BEN IK TEVREDEN'
(Sonio Bokker)

II.

ANNEMARIE VAN GAAL

Van Gaal wordt op haar

VNU

zl'" door uitgever

naar Moskou gestuurd om een joint aen-

ture rc leiden, maaÍ neemt prompt ontslag en
richt met zakenpartner Derk Sauer het bedrijf
Independent Media op. Ze geeft de Russische
versie van bladen als Cosmopolitan en Pkyboy

kranr (lang voordat de
bedrijf groeit uir
tor een concern met € 7o miljoen omzet. In

uit, bedenkt

een gratis

eerste Metroverscheen) en her

zooo keert ze terug om haar zoons een fatsoenlijke opleiding te bieden, maar gaar rusrig door
met ondernemen: vastgoed, een kledingwinkel
en -site, een eigen uitgeverij en en verschillende

invesreringen via het tv-programma Dragon\
Den. Presentator Jort Kelder heeft dan ook een
zwakke plek voor de zakenvrouw en vindt haar
de slimsre vanzijo clubie investeerders:'Zij is
heel praktisch en op een leuke manier berekenend. Ze houdc niet van bullshir en heeft altijd
een kaarr achter de hand.'

r2. AYAAN
EEil*TA

HTRSTALT (19ó9)

doen alles and.ers

m

ze pasten helernaal

niet bij

ons!" Ih kwam niet meer bij. Ih dacht: o jee, en

in

Jezelf wegcijferen voor een hoger doel, dat is

dit land moet een mil,joen moslims integreren.' (in

een instelling waarvoor weinig mensen iets

Volkskrant Magazine)

voelen. En getuige de gebeurtenissen rondom

Hirsi Ali's leven is dat wellicht ook rerecht.

Je

moet er maar zin in hebben: doodsbedreigingen, z4l7 bodyguards en €en teruggetrokken
leven leiden omdat je kritisch durft te z\n.'Ik

lijk op mijn

Als ik de s*ijd aanga,

r3.

DAPHNE DECKERS (r9óB)

I!@EIEE
Mode\, Bond gzrl, acteur, columnist, vrouw

ga

van, scenarioschrijver, auteur van dertien boe-

ik de strijd aan.' On-Nederlands, en misschien
was dat de reden dat menigeen opgelucht
ademhaalde toen ze naar de VS vertrok: lekker

ken, roddeljournalistmepper, comebach prcsentator en lansbreker voor het échte moederschap,
Hoewel niet iedereen met Deckers wegloopt,

rustig. Maar ze is terug en na een wac gênante
discussie over haar beveiligingsrekening (ruim
e z miljoen) is te verwachten dat zij rond ver-

laat zij wel zien dat het werkende leven niet

kiezingsdjd weer een Frisse wind laat waaien

van haar kroost. Niet alleen schri.ift Deckers de

door Den Haag.
QUOTE: 'Ik heb een keer toegekeken tijdens een
faaieuergadering ouer de gemeentelijhe herindeling. Het ging er zo emltioneel Aan toe, laer
Groenlo en Griesbeeh, of zoiets. [emand riep: 'Ja,

ene na de andere column, elke, al dan niet aan-

mAítr ze hebben een lteel andere cultuur en ze

lands beste betaalde schrijvers

vader.

ophoudt na de bevalling. Sterker nog, ze werk
harder en met meer succes dan voor de increde

staande, moeder haalt met Deckers' boeken
het zekere voor het onzekere in huis. Tot nu
toe gingen er zo'n 6oo.ooo exemplaren over de
toonbank, waarmee Deckers een van Nederis.

10
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TE VOEGEN.

RENEE IS GEEN KLASSIEKE
KRUTSTREEPDIPLOMAAÏ
(oud-collego Rob Visser, thons directeurgenerool bii het minislerie von Justitie in
NRC.Next over Renée Jones-Bos)

Ió.

FEMKE HALSEMA

Halsema volgde

1

in zoo3 Paul Rosenmóller op

als boegbeeld van

Groenlinks, en is sindsdien

- vooral onder vrouwen,
die in haar een sympathieke, eerlijke en bewoeen geliefde politica

gen leider zien. Niet in de laatste plaats omdat
zij - als moeder van een rweeling - streeft naar
een beter zorg- enzwangerschapsverlof:'lVerk
is goed voor vrouwen, het is goed voor het land.

Maar werk alleen is niet zaligmakend, ook niet
voor mannen. Daarom wil Groenlinks dat de
kinderopvang graris wordt voor werkende ouders én werkgevers. Vaders en moeders krijgen

royaler en betaald zorgverloí en deeltijdwerk
wordt makkelijker' (aldus Halsema op haar eigen website).

WEETJE: Halsema wil serieus u.,orden genomen,
zowel als urouw ak politica. Toen haar tijdens
de laatste uerkiezingen

in

een

tu-interuiew uerd

geuraagd ofze aoorPlayboy zou poseren 0m meer
stemTnen te winnen, uerliet ze stante pede de set.

I4.

WILLEMUN VERLOOP

trn*lM

15.

REN

JONES.BOS 1es2l

uvt!Í

17. FATTMA MORETRA DE MELO

Na een studie geschiedenis en internationale
etrekkingen bezoekt Verloop, terwijl ze werkzaam was bij het European Action Council

for Peace in the Balkans, het door oorlog verscheurde Bosnië-Herzegovina. Hier leert ze
een Engelse professor kennen die met muzi-

(',t

e78l

Studeerde Engels, Russisch, politicologie en
economie, alvorens ze naaÍ Moskou vertrok
voor een baan op de ambassade. Haar intelli-

De

gentie en sociale karakter vielen op en zijkreeg

keyelftal

het advies het diplomatenklasje van Buiten-

beelding sprekende groep paardenstaarren.
De pers ziet wel iets in het mooie meisje met
de mooie naam, en 'Faar' ruikr haar kans om
met haar calent ook zakelijk te scoren. Ze
sluit reclamecontracten af en vult haar hoc-

landse Zaken re doorlopen. Beklom daarna ge-

in

maakt

in het Nederlands hocin die tijd een weinig tot de ver-

1997 haar debuut

-

kale en psychosociale acriviteiren kinderen in
de schuilkelders helpt. Uit deze onrmoering
onrsraar her idee om in 1995 W'ar Child Nederland op te richten. Dit initiarief is inmiddels

staag haar carrièreladder in Dhaka, Paramaribo,
Iilíashington, Den Haag, Praag, en nogmaals
Den Haag. In zoo1 kreeg zij van WD-leider

uitgegroeid tot een gerenommeerde organisatie
die jaarlijks zo'n Too.ooo kinderen wereldwijd
bereikt. Verloop heeft met haar werk al ver-

ministerpost aangeboden. Renée zei ne€, war
tot gevolg had dat de post van minister voor
Vreemdelingenzaken naar Rita Verdonk ging.

schillende onderscheidingen gekregen, waaronder Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Afgelopen augusrus bemachdgde ze als eerste
vrouw de hoogsre diplomatieke funcrie in Wa-

voor: 'Haar grenzelozeinzetvoor vrede en voor
haar werk om kinderen die gerroffen zijn door

shington: ambassadeur.

lijk team re ballen en heeft

oorlog weer coekomsrperspectief re

ALS ZU BTNNENKOMI

van deze omwenteling? Die weet precies waar
haar prioriteiten liggen, wanr als het fluitsignaal gaat. doet Farima wat ze het beste kan:
hockeyen.

Aardig is overigens ook dat

bieden'.

weigert in de publiciteit te treden mer haar privéleven en ze niet
te koop loopt met haar weldoenerij,
ze

GerritZalm en op advies van Neelie Kroes

KOMï ER IEMAND BINNEN.
ZU IS IEMAND DIE WORDI
UITGENODIGD OMDAT ZU

een

keybeurs aan mer flinke schnabbelinkomsten.
Onderweg is ze overigens niet te beroerd om
haar team een geliksoorrige oppepper te geven. Deels door een uirgekiende marketing,
deels door onderlinge concurrentie sraat bij

de laacre Spelen een behoorlijk aantrekkede vrouwensporr
een grore boost gekregen En de aansrichtsrer

FASI{ION
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ecocoerisme en ondergeschoven kindies on-

HELEEN MEES (19ó81

Econoom, iurist, publicist
'Woont sinds zooo in New York, waar z4 actief is als adviseur in EU-zaken. Daarnaast
werkte ze mee aan de campagne van Hillary
Clinton, was ze medeoprichter van de organisatie tYomen on Top, die zich inzet voor
de verbetering van de posicie van vrouwen
wereldwijd, en publiceert ze in NRC Handehbkd, Le Monde, de Financial Times en
International Herald Tribune. In eigen land
sraat ze bekend als een van de meesr fanatieke pleitbezorgers van 'meer vrouwen aan
de

der de aandacht, ze zet zich in voor Max
Havelaar, opent hippe ecowinkels en doneert de oPbrengst van haar laatste reisboek
aan een Oegandese school. En dat is nobel
en voorbeeldig. Niet in de laacste plaats om-

dat ze laat zien dat je - ook als praktisch
idealisr - een heel goede boterham kunt
verdienen met een ietwat omstreden Llinkloon van € 2oo.ooo per jaar, inkomsten uit
eigen bedrijven Dessing Productions en
Nukuhiva, royalty's van boeken en talloze

top' en om haar gepeperde uitspraken over

d'e leuhste

urouwen!'

I9.

FLOORÏJE DESSING

I'ETEhEIEE
Half Nederland zou een arm opofferen voor

haar wereldbaan. En hoewel haar

passie

voor reizen en biizondere plekken aanstekelijk werkt, is het vooral de combinatie tussen
goed doen en goed boeren die Floortje in
deze li.jst doet belanden. \il7ant ja: ze brengt

man, met wie ze twee kinderen heeft, werkt
in New York als anesthesist, en woont de andere helft bij zijn gezin

de helft van de maand
in'Wassenaar.

2I.

WENDY VAN DUK 1971
MEEEIT*ESTIEEIIE

wint alsofhet niks is
alrijd de ZilverenTelevisier-ster voor beste tvvrouw. Allemaal waar, maar'Wendy is onder
die dikke suikerlaag ook gewoon een slimme
zakenvrouw die een geschatce € r miljoen per
jaar verdient met haar tv-werkzaamheden, in
en schattig en grappig en

20. NANCY

een Parttime baan.

kans dat je kunt zeggen dat je c t6o miljoen
hebt bezuinigd en r8oo mensen hebt ontslagen. Naast dit machtsvertoon heeft ze ook
haar thuissituatie volledig uitgedokterd: haar

Mannen willen voor haar zorgen, vrouwen
willen haar zijn. \íant Vendy is lief en mooi

schnabbels.

hoogopgeleide vrouwen die gelukkig zi,in met

CREDO: 'succesuolle urouwen zijn

I

MCKINSTRY (19591

CEO en voorzitter vqn de Rood von
Bestuur vqn Woliers Kluwer
De enige bazin van een Nederlands beursgenoteerd bedrijf is weliswaar van Amerikaanse
'!íasafkomst, maar woont al sinds zoo3 in
senaar en laat sindsdien aan Nederlandse
vrouwen zien how it's done. In de optiek van
McKinstry: zoÍgvoor een gedegen, universitaire opleiding, werk keihard maar gefaseerd
richring top, en zeg geen nee tegen een dikke
promotie die je naar een klein, regenachtig
land overzees brengt. En dan bestaat er een

de afgelopen jaren talloze commercials sierde

en sinds vorig jaar een lucratieve kledinglijn heeft lopen bij V6cD. Dat ze bovendien
zw^nget en wel haar vent de deur wijst en

ook nog het hart van nacionale hunh Chtis
Zegers breekt, maakt \íendy een stuk spannender dan haar Bambi-imago op het eerste
gezicht weggeefi

4

42

I FASHION

Volkskrant Magazine was een daar gevestigde

grijsaard zo van zijn à propos, dat hij een
brieÉnaar zijn collega's stuurde in een poging
haar buiten de deur te houden. Helaas voor
hem leidde dit tor niets.

24.

R|TA VERDONK

{r955}

Had op jonge leeftijd al weinig op met meisjesdingen en poppen, en ook in haar latere
loopbaan kiest ze een nogal masculien carrièrepad: ze was adjunct-directeur van het
Haagse Huis van Bewaring, werkte voor de
Directie Gevangeniswezen en de Justitiële
Jeugd- en TBS-klinieken, en was directeur
Staatsveiligheid bij de BVD. Een harde tante
dus, wat haar tijdens haar politieke carrière
de bijnaam IJzeren Rita oplevert. Wellicht
dat die rirel ook toepasbaar is op haar uic
houdingsvermogen, want Verdonk zet immer
door. Als ze het lijsttrekkerschap misloopt, als
ze

uit

haar

partij wordt gezet en als ze wordt

verguisd in de media. \Vat je ook vindt van
haar politieke boodschap, haar vasthoudend-

heid is zeldzaam in de Nederlandse politiek.

,VROUWEN

22.

CARTCE

Á\ïEIlt

VAN HOUTEN (r97ó)

te zeggen dat ze goed is. Dat vinden we in
Nederland wellicht arrogant, maar in de VS
is dat een vereiste voor succes.

Nederlands talent dat het maakt in het buitenland is een zeldzaamheid. En dan hebben we het niet over Jan Smit die Duitsland
23. BARBARA VAN BEUKERING
op de banken krijgt, want dat is maar twee
uurtj€s rijden. Nee, Hollywood dus, de plek
eenwaar elke Ggurant in spe zich naartoe pro- Dat de baas van een krant daags na
treden in De Pers ruiterlijk toegeeft weinig
beert te method acten. Na Rutger Hauer en
Famke Janssen is het nu de beurt aan cool
intere.sse te hebben in sport, Darfur en de
Carice, die haar lunchpauze en het witte .SER, lijkt nier zo handig. Vooral niet als je
vrouw bent. Maar Van Beukering leidt'haar'
doek mag delen met Jude Law, Tom Cruise
en Leonardo di Caprio. Dar zij wél is door- Parool op eigen wijze, en dat is even wennen
gebroken, dankt ze niet alleen aan haar ta- voor het doorgaans conservatieve en masculent en harde werk, maar ook aan de keuzes
liene journaille. Tel daarbij op dat deze dame,
die ze maakt - zowel qua roilen als pr. Met die overigens hiervoor aan het succesvolle
een goede oorlogsÊlm speel je jezelf per roer stond van Volkskrant Magazine, Blud en
definitie in de kijker van de internationale AuantGarde, ook in de privé-uurties precies
pers en het grote publiek (kijk naar Rutger
doet waar ze zin in heeft. Nieuwe borsten biien
Adrien
Brody),
en
door
voorbeeld.
Hauer
slechts
En een, al dan niet zakeliik, avoninterviews
af
te
mondjesmaat
geven, houdt
tuurtje. Kortom, iemand die de pleasure van
ze een zweempje mysterie in stand. Boven- business inziet.
dien is Carice iemand die van zichzelf durft Veetje: Toen Beukering aan de slag ging bij

DIE

ZEGGEN DAT ZE AMBITIES
HEBBEN, DAT STAAT IN DE
KRANT. BU MANNEN WORDT
DAAR MET GEEN V/OORD
OVER GESCHREVEN'
(Rito Verdonk)

25. AAF BRANDT CORSTIUS 1975
fiHFI d[IEfit
Vroege dertigers die aan de Universiteit van
Amsterdam hebben gestudeerd kennen Aaf
nog uit de tijd dat ze voor universiteitskrantje

Folia

een eetrubriek schreef. Leuk was dat, en
sommigen kregen er nog trek van ook. Nog

leuker zijn haar hersenspinsels die tegenwoordig dagelijks in NRC.Next te lezen zijn.
Als enige Nederlandse vrouw met een dagelijkse column laar zij zich graag voeden door
haar eigen observaties als thirty sometbingen
ongetwijfeld ook door haar inrellectuele achterban. Het resultaat van die vreemde mix
laat zien dat niet alleen mannen (grappige)
columns kunnen schrijven, en daarmee is zij
voor praktisch elke vrouwelijke schrijver in
de dop een bron van inspiratie.

