‘Vrouwen moeten
voor zichzelf
kunnen zorgen’
‘Als je succes wilt hebben, moet je studeren en keihard werken’, zegt Maritza
Russel. Daar is haar dochter, Anastasia
van der Wees, het helemaal mee eens.
René Bogaarts

T

oen Maritza Russel 38
jaar geleden vanuit Suriname naar Nederland
kwam om te studeren,
vond ze het hier niet alleen miezerig en koud, ze
was ook moederziel alleen. Dat wilde ze
haar dochter Anastasia besparen. Toen
die een paar jaar geleden voor haar studie een halfjaar naar San Diego moest,
gingen vader en moeder even mee, regelden een appartementje en een auto voor
hun dochter, en legden ter plekke contact met een Amerikaans gezin dat ze via
de Rotary kenden. ‘Ik weet hoe belangrijk
het is om je op je studie te kunnen concentreren’, aldus Russel.
Accountant worden was de grote
droom van Russel (56). Ze begon voortvarend aan een studie economie in Rotterdam. Omdat haar vader na de zogeheten
Sergeantencoup in 1980, onder leiding
van Desi Bouterse, geen geld meer kon
overmaken naar Nederland staakte ze
haar studie en accepteerde ze met haar
kandidaats economie een baantje op een
accountantskantoor. Dat gaf haar meteen op voor de beroepsopleiding bij het
Nivra. Maar omdat Russel op kantoor
alleen simpele klusjes mocht doen —
‘Vinkjes zetten’, zegt ze — solliciteerde
ze al snel bij een groot Rotterdams familiebedrijf, waar ze de hele boekhouding
mocht doen. ‘Met die baan was een Ni-
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vra-opleiding niet meer te doen.’
Toch bleef ze studeren, maar accountant is ze nooit geworden. Tegenwoordig
is ze eigenaar van een groep dagverblijven voor geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen. Ook richtte ze het
invloedrijke netwerk Etnische Zakenvrouwen Nederland (EZVN) op.
Russels dochter, Anastasia van der
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Wees (28), wordt wél accountant. ‘Ze
heeft drie masterstudies gedaan’, zegt
Russel trots, nog voor haar dochter iets
heeft kunnen zeggen. Van der Wees studeerde Internationale economie & bedrijfskunde, Financieel recht en Accounting, Auditing & Control. Vijf jaar
geleden ging ze bij EY aan de slag, en onlangs rondde ze het theoretische deel
van haar opleiding tot registeraccountant af. Het praktische deel volgt later dit
jaar. ‘Natuurlijk heeft mijn moeder weleens verteld dat ze graag accountant had
willen worden, maar dat is niet de reden dat ik dit nu doe. Mijn vader wilde eigenlijk dat ik medicijnen ging studeren,
maar ik was altijd gefascineerd door cijfertjes. Mijn moeder vond dat ik moest
doen wat ik wilde.’ Wel was vanaf haar

jeugd duidelijk dat ze naar de universiteit zou gaan.
Moeite om een baan te vinden heeft
Russel nooit gehad. ‘Het ging altijd vanzelf’, zegt ze. Dat geldt ook voor Van der
Wees. ‘Wel waren mensen soms verrast
als ze me zagen binnenkomen, want ze
verwachtten een blondine’, zegt zij, en
beide vrouwen schieten in de lach. De
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twee stralen een groot zelfvertrouwen
uit. Wel vraagt Van der Wees haar moeder nog steeds om advies bij belangrijke beslissingen. ‘Het klinkt zoetsappig,
maar ze is mijn beste vriendin’, zegt ze.
Tijdens het interview blijkt dat Russel
omgekeerd haar dochter inmiddels ook
regelmatig om raad vraagt.
Russel, die zes jaar bestuurslid was
van de Kamer van Koophandel in Rotterdam, is het toonbeeld van een geslaagde
zakenvrouw. ‘Ze is mijn grote voorbeeld’,
zegt Van der Wees. Russel voegt eraan toe
dat zwarte vrouwen voorbeelden nodig
hebben; daarom heeft ze in 2004 de club
Zwarte Zakenvrouwen Nederland opgericht, de voorloper van EZVN. ‘Maar om
succes te hebben moet je ook blijven studeren en keihard werken’, zegt ze.

Met drie masters, een bijna voltooide
opleiding tot registeraccountant en een
moeder die keer op keer het belang van
studeren benadrukt, lijkt Van der Wees
voorbestemd om de wetenschap in te
gaan. Maar dat blijkt niet haar ambitie
te zijn. ‘Natuurlijk moet je blijven leren
en je vak bijhouden, maar als ik met deze
opleiding klaar ben, hou ik ermee op. De
zakelijke kant van het vak, de omgang
met mensen en grote bedrijven, trekt me
meer dan de wetenschappelijke kant.
Het is prettig werken bij EY, omdat je er
op je kwaliteiten wordt beoordeeld. Ik
mag me ook al bemoeien met het opstellen van offertes. Mijn ambitie is om er te
zijner tijd partner te worden.’
Het zakendoen zit in de familie. Vader Van der Wees had een groothandel
in kappersbenodigdheden. Hij stopte er
pas mee toen hij het na een ernstige ziekte noodgedwongen rustiger aan moest
doen. Moeder Russel, die eerst in loondienst werkte in het bedrijf van haar
man, begon daarna een uitgeverij, die ze
van de hand deed toen de advertentiemarkt instortte. Daarna ging ze meteen
op zoek naar andere uitdagingen. Verpleegkundige kinderopvang was er een
van. ‘Als je een ziek kind hebt, betekent
dat niet dat je als moeder moet stoppen
met werken. Vrouwen moeten voor zichzelf kunnen zorgen.’
Van der Wees treedt in de voetsporen
van haar moeder. ‘Ik ben bezig een jongerenvariant van EZVN op te zetten. Jonge vrouwen die aan het begin van hun
carrière staan of een eigen bedrijf opzetten, kunnen veel van ouderen leren. Natuurlijk was mijn moeder daar al mee bezig. Toen zei ik: mam, als ík dat nou eens
ging doen?’ Terwijl Van der Wees het vertelt, leunt Russel achterover, stralend.
René Bogaarts is
freelancejournalist.

