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Solidariteit

Indiase
kerriesoep,
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Als voor het eerst in de
geschiedenis een vrouw

president kan worden van de
Verenigde Staten - oftewel baas
van de wereld - dan word je daar
als vrouw in Nederland toch ook

opgewonden van?

de VERHALEN
e nillaryClinton

Vrouwen kiezen vrouwen
18 Tegenpolen

Mirjam de Blécourt en
Liesbeth van Tongeren

34 Levenslessen
Kaouthar Darmoni

Wat een stimulans zou dat zijn voor meis-
jes over de hele wereld. Een definitieve
versplintering van het glazen plafond. Als
man zou ik het trouwens ook een mijlpaal
vinden. Maar wat bleek? Mijn vrouwelijke
collega's denken lang niet allemaal zo. Na-
tuurlijk zijnze voor Hillary, maar vooral
omdat haar opponent zo'n malloot is.

Omdat ze vrouw is? Ach...Zaleen vrouw
het zoveel beter doen dan een man? Moet
je als vrouw dan ook op de PW stemmen
als Fleur Agema lijsttrekker wordt?
Sommige collega's hadden heel nare erva-
ringen opgedaan met seksegenoten op het
werk. En vriendinnen kunnen ook heel
ondermijnend zijn.
Ik kan niet ontkennen dat solidariteit
onder vrouwen soms ver te zoeken is.
Maar of ze zichzelf daarmee een dienst
bewijzen? Als je niet solidair bent met je
soortgenoten verandert er nooit iets.
Toch?
HARMEN VAN DIJK

de RUBRIEKEN
+ Modernemanieren

Beatrijs Ritsema

5 Straatbeeld
Beanies

15 Soap&co
Hollywood steunt Hillary

22 Aantafel
met Bertveeningen

z4 GerbrandBakker
Ondertussen in Zwitserland

33 tvtariotiin van Heemstra
heeft een kind

39 Laatstewens
Mickelle Haest

+L Uwreacties
over scheiden

4z Zelfgemaalct
Ugur Qatbaq maakt kumpir

Kaouthar Darmoni

'Sterk en gevoelig,
speels en serieus.
Zo zie ik een
vrouw het liefst'
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De Zuidas-
advocaat en

haar vriendin,
de groene
politica
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DOEN & WËTEN
z5 Reizen

San Francisco

30 HetmooisteNederland
De Hemelse Berg

31 KokenmetKarin
Indiase kerriesoep

3z Eureka
Dartpijl maakt filmpjes
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In Tegenpolen belichten we opmerkelijke uriendschappen. Mensen die je nooit bij elkaar had

bedacht, omdat ze ogenschijnlijk uan elkaar oerschillen. Een rubriek tegen het hokiesdenken.

Vandaag aJleuering 4: Mirjam de Blécourt (foto links) en Liesbeth oanTongeren.

INTERVIEW ALLY SMlD FOTO PATRICK POST

Jullie Ja9en alle e fami ies l"r k

.o*t *

dÉ\q
ADVOCAAT/PARTNER VAN KANTOOR BAKER

& MCKENZTE MIRJAM oe eLÉcouRT (s2)

EN KAMERLID/VICE-FRACTIEVOORZITTER

VAN GROENLINKS LIESBETH VAN TONGE.

REN (58)

Klopt het dat powerfeministe Heleen Mees

jullie - allebei jurist - tien jaar geledenbij

elkaar heefi gebracht?

Van Tongeren: "Ik was directeur van
Greenpeace en sloot me aan bij de alweer

opgeheven beweging Women on ToP.

Wij topvrouwen wilden meer vrouwen
in topposities zien, daar kwam het op
neer. We zouden niet bijeenkomen in
kleine kleffe zaaltjes met plastic beker-
tjes koffie, maar in directiekamers. He-

leen Mees regelde van alles. Mirjam, jij
hebt toen met anderen die financiële bij-
sluiter bij het huwelijk gemaakt. Die kre-
gen alle abonnees van vrouwenbladen
van Sanoma."
De Blécourt: "We hebben ons ook gebo-

gen over onderlinge deals van mannen
die de verhoudingen in de top van de ar-

beidsmarkt verstoren. Een brief over het
mannenkartel boden we minister PIas-

terk aan. Ik twijfelde eerst over dat
Women onTop, wist niet of het wel zo

erg was. Toen zei Liesbeth: 'Mannen zou-

den nooit uit zichzelf de macht afstaan.'
En zo is het. Mijn advocatenteam bestaat

trouwens uit veertien vrouwen en drie
mennen."
VanTongeren: "Ik heb een centrum
voor slachtoffers van seksueel geweld

opgericht en ben in Australië met wetge-
ving bezig geweest die verkrachting bin-
nen het huwelijk strafbaar moest maken.

|e komt er niet alleen door de vriende-
liy'ke weg van de geleidelijkheid. Wat be-

treft het aantal vrouwen in de top van
bedrijven ging ik rond mijn veertigste
om: dan maar quota."
De Blécourt: "|a, dat vind ik ook, het
schiet helemaal niet op. Tien jaar geleden

waren we er zo mee bezig, maar het gaat

te langzaam. Ook op mijn advocatenkan-

toor waar ik al z6 jaar zit, ook hier op de

Amsterdamse Zuidas."

Na dit topvrouwenberaad bleuen iullie be-

vriend.
vanTongeren: "|a. We wisselen gere-

geld artikelen en wetenswaardigheden
uit en één keer in de twee maanden spre-

ken we af: borrel, even eten, soms met

andere vrouwen. Vorig jaar vierden we

zelfs Kerst samen. Onze mannen doen

allebei liefdadigheidswerk. Mijn man was

in Griekenland, hij haalde met Artsen

zonder Grenzen bij Lesbos vluchtelingen
uit het water."
De Blécourt: "En mijn man is plastisch

chirurg. Hij maakt in het dagelijks leven

Nederlandse vrouwen mooier, maar ope-

reerde toen met Kerst vrouwen in
Rwanda en Burundi die brandwonden
oplopen door open vuren, en ook kinde-

ren met hazelippen."

Wat waarderen jullie in elkaar?

De Blécourt: "Ik vind Liesbeth heel vro-

lijk, intelligent en lief. De politiekboft
met haar."
Van Tongeren: "En ik vertrouw Mirjam

blind. Ze staat altijd voor mensen klaar.

Als ik haar weer heb gezien, heb ik meer

energie dan daarvoor. Ze is iemand die je

midden in de nacht kunt opbellen als eÍ

iets is."
De Blécourt: "Dat zou ik bij jou ook

doen. Ik vraag jou ook weleens raad, over

thuis ofwerk. Afivegingen over carrière-

stappen, over kantoorpolitiek, zie ik dat

goed, ben ik te achterdochtig?"

Maar uolgens mij uerschillen jullie nogal
politieke uoorkeur.
VanTongeren: ")a, we zitten aan ver-
schillende kanten van het politieke sp
trum. Daar heb ik totaal geen moeite
mee. Ik heb heel verschillende vriendr
niet alleen bakfietsers uit Wageninger
De Blécourt: "Ik vind het interessant
een vriendschap dat je niet net zo den
als tle ander. Ik wil me scherpen. Wat t
treft het klimaat ben ik net zo bezorgc
als Liesbeth. Ik vind het mooi dat zij
daarvoor strijdt."
VanTongeren: "We verschillen wel er

als het gaat over zaken als erfrecht, be
drijvenbeleid, maximumsnelheid. Ik v
dat de erfuelasting omhoog moet, je h,

voor een erfenis niet gewerkt."
De Blécourt: "]a, maar je ouders wel.
Neem mezelf, ik geef niet alles uit om
ik het voor mijn kinderen wil bewarer
Als zij er dan nóg een.keer belasting or
moeten betalen, voelt het oneerlijk."
VanTongeren: "Groenlinks is voor er

belastingverhoging voor de hoogste in
mens."
De Blécourt: "Maar dan jagen jullie dr

rijke families weg uit Nederland, dat z
je nu al gebeuren. Nederland moet aan
trekkelijk zijn voor bedrijven, dan
komen er ook banen. Denk maar aan c

Brexit, die is goed voor ons. Bedrijven
komen hier graag heen, het is hier pre
tigwonen, mede om de schone lucht,
doorjou Liesbeth, heel goed!"
VanTongeren: "Dat van die schone
lucht klopt niet, de Randstad en een
groot deel van Midden- en Zuid-Neder
land hebben samen met het Ruhr- en l
gebied de slechtste luchtkwaliteit van
Europa. Soms zit je als politicus door
alles wat je weet tegen de pijngrens aa
quabewustwording. Windparken en z
nepanelen zijn zo nodig."
De Blécourt: "Ik wil zelf heel graagz(
nepanelen, maar dat schijnt lastig te z
bij een oud pand als het onze. Ik douct
al minder lang, ik eet geen vlees. Ik let
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:Maar uolgens mij verschillen jullie nogal in
politieke uoorkeur.
VanTongeren: "1a. we zitten aarr ver-
schillende kanten van het politieke spec-
t rum. Daar heb il< totaal geen moeite
mee. Ik heb heel verschillende vrienden,
niet alleen bakfletsers uit Wageningen."
De Blécourt: "Ik vind iret interessant in
een vriendschap dat je niet net zo denkt
als de ander. Ik wil me scherpen. Wat be-
treft het klimaat ben ik net zo bezorgd
als Liesbeth. Ik vind het mooi dat zij
daarvoor strijdt."
VanTongeren: "We verschillen wel echt
als het gaat over zal<en als erfrecht, be-
drijvenbeleid, maximumsnelheid. Ik vind
dat de erfbelasting omhoog moet, je hebt
voor een erfenis niet gewerkt."
De Blécourt: "fa, maar je ouders wel.
Neem mezelf, ik geef niet alles uit omdat
il< het voor mijn kinderen wil bewaren.
Als zij er dan nóg eenkeer belasting over
moeten betalen, voelt het oneerlijk."
VanTongeren: "Groenlinks is voor een
belastingverhoging voor de hoogste inko-
mens."
De Blécourt: "Maar dan jagen jullie de
rijke families weg uit Nederland, dat zie
je nu al gebeuren. Nederland moet aan-
trekkelijk zijn voor bedrijven, dan
komen er ook banen. Denk maar aan de
Brexit, die is goed voor ons. Bedrijven
komen hier graag heen, her is hier pret-
tig wonen, mede om de schone lucht,
doorjou Liesbeth, heel goed!"
VanTongeren: "Dat van die schone
lucht klopt niet, de Randstad en een
groot deel van Midden- en Zuid-Neder-
land hebben samen met het Ruhr- en Po-
gebied de slechtste luchtkwaliteit van
Europa. Soms zit je als politicus door
alles wat je weet tegen de pijngrens aan
qua bewustwording. Windparken en zon-
nepanelen zijn zo nodig."
De Blécourt: "Ik wil zelf heel graagzon-
nepanelen, maar dat schijnt lastig te zijn
bij een oud pand als het onze. Ik douche
al minder lang, ik eet geen vlees. Ik let

echt wel op. Soms gaat het me een beetje
te ver: mijn man had laatst milieuvrien-
delijke wasnoten gekocht, meteen zo'n
hele batterij. Die rnoet je eerst koken,
dan gaan ze naaÍ azijn ruiken, en daar
was je dan je haar mee."
VanTongeren: "L Oréal heeft sulfaat-
vrije shampoo!"
De Blécourt: "Daar kwam ik ook ach-
ter."
VanTongeren: "Ik zit zo nu en dan in
een vliegtuig. Als er een klimaatconfe-
rentie in Mexico is, gaat dat echt niet
met een roeiboot."
De Blécourt: "Ik zie bij ons op kantoor
dat er al veel is veranderd, voorheen vlo-
gen we altijd tussen onze internationale
kantoren heen en weer. Nu werken we
met videoconferences. Ook met cliën-
ten."
VanTongeÍen:'Artsen doen dat ook al."

Wat is een ureemdere wereld om te werken:
hetBinnenhof of de Zuidas?
De Blécourt: "fe komt hier inderdaad al-
leen bankiers en advocaten tegen, maar
ik vind het op de Zuidas gezellig, onder
ons kantoor zit een sushitent en een
café, en ik zie hier geregeld oud-studie-
genoten uit Leiden."
VanTongeren: "Het Binnenhofis een al
even merkwaardig ecosysteem, maar wel
met veel geschiedenis, en mensen die el-
kaar allemaal kennen."
De Blécourt: "Ik ga's avonds van het
kantorenpark in Amsterdam naar mijn
huis in de bossen bij Utrecht. Die tegen-
stelling vind ik fijn. Ik heb het nodig."
VanTongeren: "Il< ben echt een stads-
mens, ik woon in een flat aan het water
in Amsterdam. Weet je wat er prettig aan
is? Dat ik vanavond de keus heb uit z6
voorstellingen, en dat il< er dan niet heen
hoef."

OP 19/11 TWEE SCHRIJVERS: HERMAN

KOCH (63) EN DE MAROKKAANS-

NEDERLANDSE MANO BOUZAI.4OUR (25)
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