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‘We krijgen een vrouwelijke president van de Hoge Raad. Daarover ben ik zeker verheugd, maar 
dat het meteen wereldnieuws werd, zegt genoeg. Zeventig procent van de Nederlandse rechters 
is vrouw, maar in de top zitten allemaal mannen. Nog steeds. Ik weet dat sommige mensen de 
rechterlijk macht te feminien vinden en natuurlijk moet er een evenwicht zijn tussen mannen 
en vrouwen. Dat geldt ook voor het onderwijs. Maar als je naar de topfuncties kijkt, zijn we er 
nog lang niet hoor. Dus ja, ik hoop dat er snel wetgeving komt die quota afdwingt voor functies 
in de raden van commissarissen. En ook in raden van bestuur moeten er meer vrouwen komen. 
Sommige vrouwen zijn tegen quota. “We zijn toch geen vissen”, zeggen ze dan. Dat is niet 
solidair en dat ergert me. Ik kan het heel goed met vrouwen vinden, maar van dit soort gedrag 
moeten we af.’

‘Eigenlijk had ik wel tandarts willen worden, of kinderrechter. Maar als tandarts kon ik niet met 
mensen kletsen en daar houd ik van. Ik vond rechten een saaie studie, maar als je er eenmaal in 
de praktijk mee aan de slag gaat, is de advocatuur een prachtig vak. Creatief en commercieel. 
Vanaf het moment dat ik zelf moeder werd, heb ik nooit meer overwogen alsnog kinderrechter 
te worden. Dat lijkt me emotioneel echt te zwaar.’

‘Als stagiaire in de advocatuur vond ik het best aanpoten, maar hoe verder ik kwam, hoe lichter 
het werk voelde. Ik vind het erg leuk om mensen op te leiden en zelfvertrouwen te geven en een 
team te leiden. En ik vind pitchen leuk: laat maar zien wat je in huis hebt. Juist in een snel ver-
anderende wereld word ik als advocaat uitgedaagd mijzelf steeds opnieuw te definiëren. Door 
digitalisering verandert het vak natuurlijk, maar ik ben helemaal niet bang voor de toekomst 
van de advocatuur. ICT heeft mijn praktijk alleen maar verrijkt. Door alle apps en applicaties 
kan ik tegenwoordig veel efficiënter werken en grotere zaken aannemen. Het regelen van een 
collectief ontslag in vijf landen tegelijk was vroeger ondenkbaar, nu zie ik alles op één spread-
sheet. Voor rechtzoekenden kan digitalisering goed uitpakken, doordat er laagdrempelige 
vormen van rechtshulp ontstaan. Dat mogen wij als advocatuur niet tegenhouden.’ 
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