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Baasbovenbaas Amsterdamsetopondernemersaanhetwoord

‘Ikwilmeer
zijndanalleen
eenZuidas-
advocaat’
Ondernemers zijn optimisten, zegt advocaat
Marry deGaayFortman. ‘Het zijnmensendie
ergens in geloven. En als het luktworden zeer
heel rijkmee.Nouen?’

tekstMarcelWiegman, fotoLindaStulic
AMSTERDAM

Waaraanherken je een advocaat?Aandikke tas-
sen, zegt Marry de Gaay Fortman (50), partner
bij Houthoff Buruma, lachend. Sinds ze weer in
de stad woont gaat ze op de fiets naar het werk.
Pendelen tussen de Keizersgracht en de presti-
gieuze Ito-toren op de Zuidas. Fietstas vol met
stukken aan de ene kant, fietstas vol met stuk-
ken aan de andere kant. Jaspanden wapperend
indewind.
“Heerlijk.”
Maar tochniet helemaal het beelddat aansluit

bij een advocaat die al jaren achtereen figureert
in deVolkskrant Top 200 van invloedrijksteNe-
derlanders.
Even blijft het stil. Die lijst. Tja, die lijst. “Het

doetmeniet zoveel. Ikzegaltijd:dat is ietswaar-
uit je op een gegeven moment weer verdwijnt.
Maar als dat gebeurt ben ik wel iemand die dan
een dag denkt: ‘Nou ja, zeg! Waarom die wel en
iknietmeer!’ Gekhè?Vind ikwel fascinerend.”
Lijstjes komenen lijstjes gaan.
“Je kunt er tochgeen invloedopuitoefenen. Ik

stel mij dus nu al mentaal in op de dag dat ik er
nietmeer in sta, terwijl ik voormezelf net zo re-
levant bezig ben als daarvoor. In alle oprecht-
heid: ik vind het leuker als iemand naar me toe
komt om te vertellen dat ik hem zo fijn heb ge-
holpen.Voormij is de interactiemetmensen al-
tijd belangrijker danvermelding op een lijstje.”

Patriciërsgeslacht
De Gaay Fortman werkt al sinds 1988 bij
Houthoff Buruma. Ze is gespecialiseerd in go-
vernance en publiek-private zaken, daar waar
bedrijfsleven en overheid elkaar, soms nogal
hardhandig, tegenkomen. Waar belangen bot-
sen en partijen niet altijd even goed elkaars taal
verstaan.
“Mijn taak? Zorgen dat een project van de

grond komt. Conflicten oplossen en iets realise-
renwaarweerstand is.”
Niemand wil een McDrive in zijn achtertuin,

zegt ze. Voor zo’n bedrijf treedt zij dan op. Maar
ook voor het Leger desHeils, datmidden in een
oude woonwijk een sociaal pension wil begin-
nen. Voor de Jaarbeurs in Utrecht, die een
megabioscoop wil; voor woningcorporatie Ves-
tia, die verzeild is geraakt in een derivaten-
schandaal, of voor staalbedrijf Tata, dat eenmi-
lieuvergunningnodigheeft.
De Gaay Fortman: “De overheid pikt vaak sig-

nalen uit de samenleving op en zegt dan tegen
eenbedrijf: kom jij jemaar eensverantwoorden.

Bedrijven zeggen: ik ben helemaal geen publie-
ke onderneming, laat me met rust. Ik ben goed
in het vertalen van elkaars belangen. Als je de
drempelwegneemtbij eenbedrijf ombij eenbe-
stuurder aan tafel te gaan zitten en gewoon een
keer zijn verhaal te doen, ben je al een heel
eind.”
Ooit wilde ze politieagentworden. “Ik heb een

dominant karakter,” zegt ze, voor wie daar nog
aan mocht twijfelen. “Ik zou het heel leuk vin-
denomtegen iemand te kunnen zeggendat zijn
auto verkeerd geparkeerd staat, terwijl ik er ab-
soluutniet tegenkanals eenanderhet tegenmij
zegt.”
Maar toch: “In het milieu waar ik uit kom

wordt bijna genetisch doorgegeven dat je de au-
toriteiten respecteert.”
Ze is de dochter van Bas de Gaay Fortman, in

de jaren zeventig voorman van de linkse splin-
ter Politieke Partij Radicalen (PPR), een afsplit-
sing van de destijds machtige Anti-Revolutio-
naire Partij (ARP), waarvoor zijn vaderminister
was. Een idealist die zijn kinderen meenam
naar Zambia om er ontwikkelingseconoom te
worden. De patriarch van een officieel patri-
ciërsgeslacht.
HetBlauweBoekje. “Het is,” zegtDeGaayFort-

man, “een familiemeteen rol indeNederlandse
geschiedenis. Dat vind ikwelmooi. Als je ouder
wordt, ga je daar het belang van inzien. Nobles-
se oblige.Maar verder gaathetniet, omdat ik zie
dat er zoveel mensen zijn die betekenis geven
aan de samenleving – en ook al generaties lang.
Ikword er ooknooit op aangesproken.”
Wat is gebleven: betrokkenheid.

“Mijn diepere drijfveer? Als je bedrijven kunt
helpen, kun je ook demaatschappij helpen. Dat
ismijnpersoonlijke opvatting, die ikniet aande
partners opleg. Ik vind het voor mezelf heel be-
langrijk om niet alleen Zuidasadvocaat te zijn,
maar ook een goede levensvervulling te heb-
ben.”
Een rijker leven.
“IkbennuvoorzittervanToneelgroepAmster-

dam.Weet jewat zeme teruggeven?Een spiege-
ling. Ga maar kijken naar Kings of War van Ivo
van Hove. Daar komt de hele maatschappij
langs. Crisis, leiderschap. Het relativeert, het
geeftmede reflectie die iknodigheb.”

Apenrots
Ze is vooral realist, zegt ze. “Een idealist denkt:
ik begin gewoon ergens, maakt niet uit waar. Al
is het een druppel op de gloeiende plaat, het in-
teresseert hem helemaal niets. Wat dat betreft
ben ikde afgezwakte versie vanmijn vader.”
Maar wat blijft ervan over als je resideert op

honderdmeter hoogte, temidden vandemach-
tigste bedrijven vanNederland?
Met lichte stemverheffing: “Ik spreek weleens

een leider van een multinational. Ik vraag ze
weleens waarom ze zo weinig zichtbaar zijn.
Wat blijkt? Zo iemand wil maatschappelijk best
wat doen, maar niemand die het gelooft, want
het past niet in het beeld. Ze denken: het heeft
toch geen zin.”
Het vraagt moed, zegt De Gaay Fortman.

“Maar ze werken er wel degelijk aan. De Rabo-
bank Amsterdam steunt bijvoorbeeld kinderen
uit achterstandswijken.Waarom zoudenwe dat
niet omarmen?We doen de leiders van onze be-
drijven tekort door ze zo kritisch te volgen op
dat punt.”
Modern leiderschap,vindtze, isblijvenzoeken

naar verbinding. Inspelen op veranderende
maatschappelijke omstandigheden. Tegen-
spraakorganiserenenverantwoordingafleggen.
“Vrouwen zijn al eeuwen aan het verbinden,”

zegt ze. “Mannen kunnen zeggen: ‘bwaaah, dit
gaan we doen en dat gaan we doen.’ Zo en niet
anders. Als vrouwen boven op de apenrots gaan
zitten, wordt dat niet geaccepteerd. Ik wil niet
zeggendatwe gevangenzitten inde verbinding,
maar het is wel de effectiefste manier om ons
staande tehouden.”
Haar stelling: vrouwen verbinden, mannen

willenbonden. “Als jedatbegrijpt, begrijp jeheel
veel. Mannen willen een zekere mate van voor-
spelbaarheid in de groep. Het is heel goed en
verfrissend als vrouwen zich onafhankelijk ge-
dragen, maar je verloochent jezelf niet meteen

als je ook een beetje leert bonden. Somsmoet je
in staat zijn jezelfweg te cijferen.”
Ondernemerschap is optimisme, zegt ze. “Het

zijn mensen die ergens in geloven. En als het
luktworden ze er heel rijkmee.Nouen?”

Prettigedirectheid
Binnenkortneemt ze afscheid als voorzitter van
werkgeversorganisatie VNO-NCW in Amster-
dam. “Er is natuurlijk een spanning tussen de
mensen die wonen in de stad en mensen die er
werken.Waar geef je voorrang aan? Bestelauto’s
wel het centrum in, bestelauto’s niet het cen-
trumin?Ervalt altijdwel iets teklagen,daar zijn
Amsterdammersbefaamdom.Maar ikdenkdat
we ze wel wat mogen vragen. Geen offers, maar
het besef dat Amsterdamniet alleen een vakan-
tiestad is.”
De laatste jaren heeft ze de stad zien verande-
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ren:meervrijheidvoorbedrijven,minderbetut-
teling van overheidswege. “Hoe ging dat? Be-
stuurders zeiden: goed idee, dat gaanweuitvoe-
ren. Oude politiek: wij bepalen wat goed is voor
u. InRotterdamzijnzeal veel langergewendom
randvoorwaarden te scheppen en de bedrijven
verder hungang te laten gaan.”
De stad, zegt ze, heeft eigenlijk alles in zich

voorhet internationale bedrijfsleven: ze is com-
pact, goed bereikbaarmet een grote luchthaven
in de buurt, een knooppunt van digitale voor-
zieningen. En er zijn uitstekende culturele
voorzieningen. “Een stad waarin je gelukkig
kunt zijn.”
En ja, Nederland heeft een fijn belasting-

klimaat.
Maar ach. “Laten we wel wezen: wij teren nog

steeds vooral op onze goede naam als tolerante
stad. Een vrije handelsgeest en open mentali-

teit. Dat zit in het dna. Maar we moeten alert
zijn, zorgen dat het ook veilig blijft aan de ran-
den van de stad. Zorgen dat nieuwkomers ken-
nisnemen van onze normen en waarden. Stabi-
liteit in de stad is van groot belang.”
Nooit is ze opgehouden om zich Amsterdam-

mer te voelen, zegt ze beslist. “Ook niet toen ik
op de Veluwe woonde. Het is de mentaliteit, de
prettige directheid. Amsterdammers houden
niet vanhiërarchie enkapsones.DatmaaktAm-
sterdameenheel leefbare stad.”
Enwat ook ismeegevallen, nu zeweer terug is:

“In Amsterdam doen mensen ook gewoon de
deur achter zich dicht als ze thuis komen. Dat is
prettig als je zoals ik hecht aan rust enprivacy.”

Dit is devijfde aflevering vaneenserie over de top
vanhetAmsterdamsebedrijfsleven.Volgendeweek:
Harry vanDorenmalen, directeur IBMNederland.

HannaStöve
AMSTERDAM

DeHogeschool vanAmsterdamheeft
de jongsteeditie vanstudentenblad
Folia tijdelijk uit debakkengehaald.
Deboosdoeners: tweebloteborsten
opdevoorkant.

Het beeld illustreert een artikel over
de Boobie Bible, een verzameling blo-
teborstenfoto’s gemaakt door een
groep feministische studentes, Femi-
nist Committee (FemCom), aan de
Universiteit vanAmsterdam.
HvA-woordvoerder Paul Helbing:

“Ze zijn alleen voor de open dag weg-
gehaald, maar maandag ligt de Folia
weer overal.”
Volgens Helbing wilden sommige

faculteiten vandaag met dit beeld
geen eerste indruk ophun toekomsti-
ge studenten en hun ouders maken.
Het zou gaan om de afdelingen On-
derwijs en Opvoeding en Maatschap-

pij enRecht. “Het is geenhogeschool-
brede keuze, afdelingen mogen zelf
beslissenwat er inhungebouw ligt.”
Altan Erdogan, hoofdredacteur van
Folia, isnietblijmetdeactie. “Wevin-
denhetheelbizardatdeHvAvooran-
deren bepaalt wat aanstootgevend is.
Het is 2016. We werden ook niet inge-
licht:wekregeneen telefoontjedatde
bakken leeg werden gehaald en zijn
toenmaareensgaankijken.DeFolia’s
bleken inderdaadverwijderd.”
De Asva, de belangenbehartigings-

organisatie voor de studenten van de
UvA en HvA, is ook boos over het
voorval. “Censuur hoort niet thuis op
een hogeschool. Dit is juist de plek
waar actuele en gevoelige thema’s als
feminisme besproken moeten wor-
den.”
De Asva heeft daarom besloten tot

een tegenactie: naast zijn eigen flyers
deelt de studentenbond vandaag ook
de bloteFolia’suit op de opendag van
deHvA.

Foliametblote
borstenmagniet
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