
‘Vrouwenmoeten
voor zichzelf
kunnen zorgen’

T
oenMaritzaRussel 38
jaar geleden vanuit Su-
rinamenaarNederland
kwamomte studeren,
vondzehethierniet al-
leenmiezerig enkoud, ze

wasookmoederziel alleen.Datwilde ze
haardochterAnastasiabesparen.Toen
die eenpaar jaar geleden voorhaar stu-
die eenhalfjaarnaar SanDiegomoest,
gingen vader enmoeder evenmee, regel-
deneenappartementje eneenauto voor
hundochter, en legden terplekke con-
tactmet eenAmerikaans gezindat ze via
deRotary kenden. ‘Ikweethoebelangrijk
het is om jeop je studie te kunnencon-
centreren’, aldusRussel.

Accountantwordenwasdegrote
droomvanRussel (56). Zebegon voortva-
rendaaneen studie economie inRotter-
dam.Omdathaar vadernade zogeheten
Sergeantencoup in1980, onder leiding
vanDesiBouterse, geengeldmeerkon
overmakennaarNederland staakte ze
haar studie enaccepteerde zemethaar
kandidaats economie eenbaantje opeen
accountantskantoor.Dat gafhaarme-
teenop voordeberoepsopleidingbij het
Nivra.MaaromdatRussel opkantoor
alleen simpele klusjesmochtdoen—
‘Vinkjes zetten’, zegt ze—solliciteerde
ze al snel bij eengrootRotterdams fami-
liebedrijf, waar zedeheleboekhouding
mochtdoen. ‘Metdiebaanwas eenNi-

Wees (28),wordtwél accountant. ‘Ze
heeft driemasterstudies gedaan’, zegt
Russel trots, nog voorhaardochter iets
heeft kunnenzeggen.VanderWees stu-
deerde Internationale economie&be-
drijfskunde, Financieel recht enAc-
counting, Auditing&Control. Vijf jaar
geledenging zebij EYaande slag, enon-
langs rondde zehet theoretischedeel
vanhaar opleiding tot registeraccoun-
tant af.Hetpraktischedeel volgt later dit
jaar. ‘Natuurlijkheeftmijnmoederwel-
eens vertelddat ze graag accountanthad
willenworden,maardat isniet de re-
dendat ikdit nudoe.Mijn vaderwilde ei-
genlijkdat ikmedicijnenging studeren,
maar ikwas altijd gefascineerddoor cij-
fertjes.Mijnmoeder vonddat ikmoest
doenwat ikwilde.’Welwas vanafhaar

‘Als je succeswilt hebben,moet je stu-
deren enkeihardwerken’, zegtMaritza
Russel. Daar is haar dochter, Anastasia
vanderWees, het helemaalmee eens.
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vra-opleidingnietmeer tedoen.’
Tochbleef ze studeren,maar accoun-

tant is zenooit geworden.Tegenwoordig
is ze eigenaar vaneengroepdagverblij-
ven voor geestelijk en lichamelijk ge-
handicapte kinderen.Ook richtte zehet
invloedrijkenetwerkEtnischeZaken-
vrouwenNederland (EZVN)op.
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twee straleneengroot zelfvertrouwen
uit.Wel vraagtVanderWeeshaarmoe-
dernog steedsomadviesbij belangrij-
kebeslissingen. ‘Het klinkt zoetsappig,
maar ze ismijnbeste vriendin’, zegt ze.
Tijdenshet interviewblijkt datRussel
omgekeerdhaardochter inmiddels ook
regelmatig omraad vraagt.

Russel,diezes jaarbestuurslidwas
vandeKamervanKoophandel inRotter-
dam, ishet toonbeeldvaneengeslaagde
zakenvrouw. ‘Ze ismijngrotevoorbeeld’,
zegtVanderWees.Russel voegteraantoe
datzwartevrouwenvoorbeeldennodig
hebben;daaromheeft ze in2004declub
ZwarteZakenvrouwenNederlandopge-
richt,devoorlopervanEZVN. ‘Maarom
succes tehebbenmoet jeookblijvenstu-
derenenkeihardwerken’, zegt ze.

Metdriemasters, eenbijna voltooide
opleiding tot registeraccountant eneen
moederdie keer opkeerhetbelang van
studerenbenadrukt, lijkt VanderWees
voorbestemdomdewetenschap in te
gaan.Maardatblijkt niet haar ambitie
te zijn. ‘Natuurlijkmoet jeblijven leren
en je vakbijhouden,maar als ikmetdeze
opleidingklaarben,hou ik ermeeop.De
zakelijkekant vanhet vak, deomgang
metmensenengrotebedrijven, trektme
meerdandewetenschappelijke kant.
Het is prettigwerkenbij EY, omdat je er
op je kwaliteitenwordtbeoordeeld. Ik
magmeookal bemoeienmethet opstel-
len vanoffertes.Mijn ambitie is omer te
zijner tijdpartner teworden.’

Het zakendoenzit inde familie. Va-
derVanderWeeshadeengroothandel
inkappersbenodigdheden.Hij stopte er
pasmee toenhij hetnaeenernstige ziek-
tenoodgedwongen rustiger aanmoest
doen.MoederRussel, die eerst in loon-
dienstwerkte inhetbedrijf vanhaar
man,begondaarnaeenuitgeverij, die ze
vandehanddeed toendeadvertentie-
markt instortte.Daarnaging zemeteen
opzoeknaar andereuitdagingen.Ver-
pleegkundigekinderopvangwas er een
van. ‘Als je een ziekkindhebt, betekent
datniet dat je alsmoedermoet stoppen
metwerken.Vrouwenmoeten voor zich-
zelf kunnenzorgen.’

VanderWees treedt inde voetsporen
vanhaarmoeder. ‘Ikbenbezig een jon-
gerenvariant vanEZVNop te zetten. Jon-
ge vrouwendie aanhetbegin vanhun
carrière staanof eeneigenbedrijf opzet-
ten, kunnenveel vanouderen leren.Na-
tuurlijkwasmijnmoederdaar almeebe-
zig. Toen zei ik:mam,als íkdatnoueens
gingdoen?’ Terwijl VanderWeeshet ver-
telt, leuntRussel achterover, stralend.
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jeugdduidelijkdat zenaardeuniversi-
teit zougaan.

Moeite omeenbaan te vindenheeft
Russel nooit gehad. ‘Het gingaltijd van-
zelf’, zegt ze.Dat geldt ook voorVander
Wees. ‘Welwarenmensen somsverrast
als zemezagenbinnenkomen,want ze
verwachtteneenblondine’, zegt zij, en
beide vrouwenschieten inde lach.De
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