
We waren als gezin heel hecht,
eigenlijk zijn we dat nog steeds. Ik
zie onderling ook veel familietrek-
jes. Ik praat bijvoorbeeld heel erg
met mijn handen – blijkbaar heb ik
dat nodig om mijn verhaal extra te
ondersteunen – en dat zie ik bij
mijn zussen ook. Mijn moeder was
een heel optimistisch, opgeruimd
mens. Ze kon ook onwijs lachen en
was altijd opgewekt. Dat hebben
wij van haar.”

Twee studies
„Ik wist al vrij snel nadat ik met
studeren was begonnen, dat ik
advocaat wilde worden. Ik ben in
Leiden twee studies gaan doen:
Nederlands Recht en een vrije
studie, waarin je je eigen pakket
kon samenstellen – of dat nog
bestaat, weet ik niet – en daarin
koos ik ook veel juridische vakken,
maar bijvoorbeeld ook een vak als
vergadertechniek. Heel leerzaam.
Ik was heel gedreven. De arbeids-
markt was in de jaren tachtig,
waarin ik opgroeide, ronduit moei-
lijk. Je moest je echt onderscheiden
van de rest, zéker als meisje. Dat
een net afgestudeerde man een
baan vond, was vanzelfsprekend.
Het was ook de tijd van de ’excuus-
Truus’ (Volgens Wikipedia: een
vrouw die slechts in bepaalde func-
ties wordt getolereerd om de schijn
van seksisme te vermijden, red.).”

Eerste vrouw
„Het was eind jaren tachtig echt

niet zo makkelijk of vanzelfspre-
kend om als vrouw een advocaten-
kantoor binnen te komen. Maar
van André Spijker, de advocaat bij
wie ik stage had gelopen, hoorde ik
dat ze bij De Clercq heel bewust
een vrouw zochten.
Toen ik daar ging solliciteren,
droeg ik een paars mantelpakje. Ik
dacht: ze zullen weten dat ik geen
grijze muis ben.
Bij De Clercq werd ik de eerste
vrouwelijke advocaat. Dat vond ik
héérlijk! Ik heb er mijn voordeel
mee gedaan en er voordeel van
gehad. Je zult mij ook niet horen
over het glazen plafond. Als enige
vrouw tussen al die mannen val je
toch op? Voor de rest moet je het
gewoon heel goed doen. Vrouwen
twijfelen vaker of ze iets kunnen,
mannen gaan er gewoon vanuit dat
ze het kunnen. Zelf heb ik allang
geen last meer van dergelijke twij-
fels, maar hé, ik heb 28 jaar erva-
ring als advocaat en je wordt ou-
der, dus zelfverzekerder.”
Gemengd: leukste
„Het is snel gegaan. Toen ik tien
jaar later, in 1999, partner werd,
werkten er veel meer vrouwen bij
De Clercq. Blijkbaar moest er eerst
één schaap over de dam. Inmiddels
hebben we een mooi gemengd
team, en dat is toch het leukste. De
dames en heren kunnen elkaar
ernstig goed aanvullen. We werken
in totaal nu met vijftig man. We
doen arbeidsrecht, IT-recht, onder-
nemingsrecht, vastgoed en notari-
aat. En het blijft leuk. Saai? Hele-
maal niet! Vooral arbeidsrecht is
heel erg ’van ons allemaal’.”

Mensenwerk
„Je hebt in mijn vak altijd met
ménsen te maken en ik vind het
heel leuk om ze te mogen begelei-

den. Ik heb ook een opleiding tot
mediator gedaan, vooral voor de
zakelijke geschillen. Ik ben altijd
de onpartijdige derde, dus niet
emotioneel betrokken. Ik kan goed
luisteren en dat is daar ook mijn
functie bij. Als mediator moet je
naar de één vertalen wat de ander
zegt en vice versa. Partij één zegt A,
de ander B, dat verander je niet,
maar het moet mogelijk zijn om er
een A-B’tje van te maken. Het
mooie daarvan is dat je een pro-
bleem, bijvoorbeeld tussen een
werkgever en werknemer, geza-
menlijk kunt oplossen, in plaats
van dat je in de gerechtelijke proce-
dures terechtkomt.”

Angst baanverlies
„Als de emoties bij mensen de
overhand krijgen, komt de ratio in
de verdrukking. Als mediator kun
je daar dus een mooie rol bij ver-
vullen. In geschillen tussen een
werkgever en een werknemer is de
werknemer vaak ziek. Die ziekte
kan arbeidsgerelateerd zijn. Zo’n
werknemer is onzeker over zijn
inkomen en toekomst. Die werkne-
mer wil in de meeste gevallen best
wel weg, maar dat durft hij niet
zomaar uit te spreken, en die ande-
re baan is er niet zomaar. Tijdens
een mediation kan hij wel eerlijk
zijn, geheimhouding is daar name-
lijk een voorwaarde bij. Ik zou het
de mensen gunnen dat ze eerlijk
durven te zijn, zonder de angst te
hebben dat daar meteen de conse-
quentie aan zit dat ze hun baan
kwijtraken.”

Weleens thuis?
„Haha, ik snap je vraag. Ik werk
natuurlijk fulltime en doe er veel
bestuurlijks naast. Maar mijn voor-
deel is dat André, mijn echtgenoot,

al heel lang, sinds 1997, huisman is.
Dat is eigenlijk heel organisch
gegaan. Hij was, wat later dan ik,
klaar met zijn opleiding en zou een
baan gaan zoeken. Nou heb ik het
over de tijd waarin de winkels om
zes uur dicht gingen en we een
klein kind hadden. Heel spontaan
vroeg André me ineens: Henriëtte,
wat zou je ervan vinden als ik huis-
man zou worden?
Ik zei meteen: prima! Heerlijk,
zo’n handige man thuis!”

Reacties
„In het begin kreeg ik veel vragen,
vooral van vrouwen, in de trant
van: ’Maar als je zelf de boodschap-
pen niet doet, dan weet je toch niet
wat je in je keukenkastjes hebt
staan?’ Nou, dacht ik, het zal me
een zorg zijn wat erin staat.
Het frustreert André niet om geen
eigen carrière of salaris te hebben.
Dat komt ook omdat hij een hele
sterke vent is. Hij heeft die bevesti-
ging niet nodig. Als hij met me
meegaat naar een bijeenkomst van
mijn werk of één van de besturen

waar ik in zit, dan stelt hij zich
soms voor als: Ik ben hoofd huis-
houding, chef voorraadbeheer’.
Natuurlijk hebben we allebei wat
gemist. Hij een eigen salaris, ik
dingen van de kinderen. Maar deze
situatie heeft ons leven heel erg
vergemakkelijkt, ook dat van de
kinderen. We hebben er ook nooit
discussies over, en voelen ons er
allebei heel senang bij.”

Karakter
„Ik ben een gezegend mens met
een hele hoop energie en positivis-
me, maar kan ook stuiteren. Ik ben
gewoon een blij ei.
Dat heeft ook nadelen hoor. Ik heb
minder goede voelsprieten als het
over negativisme gaat. Als iemand
op kantoor negatief is of zit te
klagen, zal ik dat niet oppikken.
Natúúrlijk loop ik ook weleens te
tobben over het leven, maar op die
momenten ga ik met mijn hondje
de polder in. Tobben doe ik vooral
over het ondernemerschap. Als
partner bij De Clercq– en dus on-
dernemer – voel ik me verantwoor-
delijk voor al die gezinnen die van
de omzet van het kantoor afhanke-
lijk zijn. Niet voor mezelf, ik kan
altijd wel ergens werken, maar het
ondernemerschap is niet licht.”

Tegenslagen?
„Een paar jaar geleden bleek André
een ernstige ziekte te hebben,
Vasculitis GPA, dat is een zeldza-
me, ongeneeslijke auto-immuun-
ziekte waarbij je kleine bloedvaten
ontsteken. Het was een hele heftige
tijd. Toen vond ik het leven ook
niet zo leuk. Ik kan rustig zeggen
dat ik toen samen met onze doch-
ters ook mantelzorger was. We
weten zijn ziekte gelukkig heel
goed in het gezin op te vangen.

Sowieso krijg je, als je wat ouder
wordt, steeds meer het besef dat
juist de kleine dingen belangrijk
zijn en dat je elkaar moet koeste-
ren.”

Gezond leven
„Sinds Andre’s ziekte zijn we nog
veel gezonder gaan leven. Dat
moest. Zijn nierfunctie was op een
gegeven moment nog maar 16
procent, hij stond op het punt om
aan de dialyse te moeten. Naast een
onmogelijk dieet kreeg hij een
enorme hoeveelheid medicijnen,
waarvan Prednison en chemo de
heftigste waren. We eten inmiddels
geen zout meer, en niks uit potjes
of pakjes, alles is vers. Je wilt niet
weten waar allemaal teveel zout of
suiker in zit. We lezen alle etiket-
ten.
En met resultaat. Andre’s nierfunc-
tie is weer gestegen tot 68 procent,
zijn energielevel zit op 70 procent,
een stuk hoger dan een paar jaar
geleden, maar geen 100 procent
meer.”
Vriendinnen
„Vriendinnen zijn heel belangrijk
in het leven. Ik zit ook in veel
clubjes. Zo hebben we met acht
vriendinnen een clubje dat elk jaar
een dansfeest voor een paar hon-
derd mensen organiseert. De enige
restrictie om daar bij te zijn, is dat
je door iemand van ons moet zijn
uitgenodigd.
Dat ontstond zo: we liepen alle-
maal tegen de vijftig en waren dol
op dansen, maar waar kun je dat
op onze leeftijd nog? Nou, dachten
we, dan organiseren we het toch
gewoon zelf? Elk jaar doen we dat
in de businessclub van ZZ Leiden.
Lachen hoor. Je mag daar vanaf
half één ’s nachts geen muziek
meer draaien. Dus staan we om

negen uur al op de dansvloer. Kun-
nen we als ouwetjes met goed
fatsoen weer op tijd naar huis.”

Veel besturen
„Ik zit in veel besturen. Je zou
kunnen denken dat ik overal ’ja’ op
zeg, maar ik kan ook ’nee’ zeggen
hoor! Zo was ik al eerder als be-
stuurslid gevraagd door basketball-
vereniging ZZ Leiden, maar toen
heb ik het niet gedaan. De Clercq
was al wel jaren sponsor. In 2011,
toen ZZ landskampioen werd, ben
ik echt enthousiast geworden en
daarom heb ik later alsnog ’ja’
gezegd.
Ik zou graag een lans willen bre-
ken voor een grote sporthal. Leiden
doet het goed op gebieden van
cultuur en wetenschap, maar het is
gewoon geen sportstad. We moe-
ten, als we stappen willen maken,
echt een sporthal met 3000 plaat-
sen hebben. ZZ Leiden is een parel-
tje van Leiden! Marcel Verburg en
Theo Knijnenburg hebben echt iets
neergezet.”

Houdbaarheid
„Je moet als bestuurslid rekening
houden met je houdbaarheidsda-
tum. Bij de 3 October Vereeniging
heb ik onwijs leuke optochten
mogen neerzetten, maar er moet
op tijd worden gewisseld. Nieuw
bloed is belangrijk, hoewel sommi-
ge bestuursleden, ook bij de 3 OV,
daar anders over denken. Ik vond
het een voorrecht om er bij te mo-
gen zijn, maar het was na tien jaar
gewoon klaar. Hoewel, toen ik bij
een ’Heerendiner’ tussen Alexan-
der Rinnooy Kan en Elco Brink-
man in zat, dacht ik wel: Hallo! Ik
zit hier tussen de meest machtige
mannen van Nederland, ik, een
meisje uit het Westland!”

Ze is volgens het blad Leiden Into Business de
machtigste vrouw van onze regio – voor wat
dergelijke lijstjes waard zijn. Haar naam werd
genoemd als nieuwe voorzitter van de 3 October
Vereeniging. Ze is bestuurslid bij grote Leidse
namen als Naturalis, MVO-platform Spark en ZZ
Leiden. Advocaat Henriëtte van Baalen (53) valt op
door haar stralende en spontane verschijning. ’Ik
ben gewoon een blij ei’.

’Ik ben
gewoon

een blij ei’

Tuindersdochter
„Ik ben een tuindersdochter uit het
Westland, geboren in ’s Gravenzan-
de, als vierde uit een gezin met vijf
kinderen. Het was een traditioneel
gezin. Mijn moeder zorgde voor de
kinderen, mijn vader kweekte in
zijn tuindersbedrijf amaryllissen.

Paspoort
Naam: Henriëtte van
Baalen
Leeftijd: 53 jaar
Woonplaats: Hoogmade
Opleiding: studies Neder-
lands Recht en een vrije
studie aan Universiteit
Leiden
Beroep: advocaat/media-
tor/partner bij De Clercq
Advocaten Notariaat in
Leiden
Maatschappelijk: o.m.
vicevoorzitter RvC Rabo-
bank Groene Hart Noord,
oud-bestuurslid 3 October
Vereeniging (2003-2013),
lid RvT Naturalis, bestuurs-
lid ZZ Leiden Basketball,
voorzitter MVO-platform
SPARK, lid RvC Inzowijs
Burgerlijke staat: ge-
trouwd met André Keme-
ling, dochters Laura (22)
en Pien (18) 

Henriëtte van Baalen: ’Als enige vrouw tussen al die mannen val je toch op?’ FOTO HIELCO KUIPERS

’Vrouwen
twijfelen of ze iets
kunnen, mannen
gaan er gewoon
vanuit dat ze het
kunnen’

Lijstjes met machtigste men-
sen uit de regio worden door-
gaans gedomineerd door
mannen. Des te opvallender is
de naam van Henriëtte van
Baalen, nummer twee op de
toonaangevende lijst die za-
kenmagazine Leiden Into
Business afgelopen maand
publiceerde. Ze staat net
achter Rabobank-directeur
Erik Versnel. Volgend jaar op
nummer één? De jury noemt
haar ’spontaan, toegankelijk
en zeer zakenkundig’, en
beweert dat ’ze als advocaat
het uithangbord van De
Clercq Advocaten Notariaat’
is.
Om Henriëtte – Jet voor ieder-
een die haar zo wil noemen –
kun je in de Leidse regio niet
heen. Ik ken haar alleen uit
’de wandelgangen’, maar ze
valt me altijd op omdat ze zo
loopt te lachen en te stralen.
Ze zit ’overal’ in, waardoor de
wat vileine vraag rijst of die
vrouw nog weleens thuis is.
Vorig najaar viel haar naam
als beoogd voorzitter van de 3
October Vereeniging. Ik belde
haar meteen op in de hoop op
een ’primeur’, maar nee, het
bleek niet meer dan een –
weliswaar heel eervol – ge-
rucht dat ze Michiel Zonne-
vylle zou opvolgen. Die eer
bleek later naar notaris Rik
Kamps te gaan. Spontaan zei
ze: ’O, wat jammer! Ik ben een
trouw lezer van je interviews,
ik had graag zelf eens in je
rubriek gestaan!’
Als ik de lijst van Leiden Into
Business onder ogen krijg,
denk ik: bingo! Daar is de
aanleiding voor een interview.
In de herkansing, Henriëtte!
Zelf is ze de eerste om die
hoge notering te relativeren.
’Het is natuurlijk maar een
funlijst. Ik vind het hartstikke
leuk, niks meer, niks minder.
Maar de machtigste vrouw:
om die titel strijden wij bin-
nen ons gezin al een paar jaar,
haha.’

In de
herkansing
Miep Smitsloo
miepsmitsloo@planet.nl

ZATERDAG 3 FEBRUARI 2018 LDN 24

10 Regionaal

Interview 
van de week 

LDN 25 ZATERDAG 3 FEBRUARI 2018

Regionaal11

Interview 
van de week 


