
‘Dankzij zijnadviezen laat ikmenietmeerde les lezen’

Sta op, gebaardePieterCobelens
naarMary-Jo deLeeuw, die een
paar tafels verderop zat. Zene-
geerdehem,hijwist tochdat ze

niet hield van spreken inhet openbaar?
De tweenamendeel aaneen lunchbij-

eenkomst vandeRaadderWijzen, een
groepwetenschappers, oud-ministers
endirecteuren inHuis terDuin.De
negentig aanwezigen, 85mannenen
vijf vrouwen, zaten aan ronde tafels. Bij
elke gangnam iemand vaneenandere
tafel hetwoord. ToenCobelens aan zijn
tafel eenbetooghield, sloot hij afmetde
woorden: ‘Er is één iemand indeze zaal
diehier antwoordopkangeven, endat is
Mary-JodeLeeuw.’

DeLeeuw, specialist ophet gebied van
cybersecurity,wildehet liefstwegduiken,
maar stond tochopennamhetwoord.
Eerstmet trillende stem,maar al pra-
tendwerd ze zelfverzekerder. Zewist in-
derdaadhet antwoord, enhet luktehaar
ooknogomeengrap temaken.

Naafloop sprak een vandeaanwezi-
genhaar aan. ‘Wat eengeweldig verhaal.
Mag ik jou vertegenwoordigen?’Het
bleekAlbert deBooy, de eigenaar van
TheSpeakersAcademy.DeLeeuwwist
dat ze geenneekon zeggen. ‘Ditwasdé
manier omovermijn spreekangst heen
te komen.’

Eenwederzijdse kennis hadDeLeeuw
aanCobelens gekoppeld. ‘Wanneer
kruit vuur ontmoet, ontstaat vuurwerk’,
washaar toelichting.DeLeeuwhadhet
gevoel dat zewas vastgelopen inhaar
branche, dewittemannenwereld vande
cybersecurity. ‘Eendirecteur zette zijn
naamonder stukken vanmijnhand. Een
andernoemdeme“meisje” en zei drei-
genddat ik geen ruziemethemwilde
krijgen. Ik voeldemeondergesneeuwd.’

Cobelenshadeen indrukwekkende
staat vandienst enkonhaarmisschien
richting geven, dachtDeLeeuw.Bij hun
eerste afspraak, in eenRotterdamscafé,
gafCobelenshaarmeteeneen serie
adviezen: buignegativiteit omnaar iets
positiefs, wordnooit een ‘boos zeikwijf’,
kommetoplossingenenantwoorden.
‘Bij het afscheid zei hij: “Je hebthet zelf
nogniet door,maar jij gaat heel groot
worden.”’DeLeeuw lachtehetweg,maar
Cobelens gingdoor. ‘Laat je kennis en
inhoud zien. Vanafnu stel je tijdens elke
bijeenkomst een vraagofmaakt een
punt.’

DeLeeuwknooptehet inhaar oren.
Had ze inHuis terDuinnog een zetje
nodig, daarna speelde ze zichzelf zo veel
mogelijk indekijker. Zo stapte zenaar
een journalist toen zeonderzoekdeed
naarde informatieveiligheidbij gemeen-
ten, ende resultatenonthutsendbleken.
Het resultaat: voorpaginanieuws en
interviewsmetdiversemedia. ‘Dat zou
ik vroegerniet gedaanhebben,maarnu

ga iknietmeer thuis zittenwachten tot
iemandmij eenkeer belt.’

Tijdenshunontmoetingen inde
RotterdamseHarbourClub zijn er vaak
blikkenengefluister vanandere gasten.
Eenwittemanop leeftijdmet een veel
jongere getinte vrouw.Ookdaar lachen
ze samenhardom.Al is hetwaardat ze
tegenpolen zijn, en inhoudelijk regelma-
tig vanmening verschillen.

Cobelens’militairemetaforenhelpen
DeLeeuwomdedingen inperspectief
te zien. ‘Pieter is niet vandenuance: het

is zwart ofwit.Datmaakt zijn adviezen
nooit sociaalwenselijk en somspijnlijk.
Maar zebrengenmealtijd verder.’

Vijf jaar nahuneerste ontmoeting
vliegtDeLeeuwdehalvewereld voorpre-
sentaties over cybersecurity ende veilig-
heid vanappsof ‘connected’ speelgoed.

Opeencongres voor vrouwelijkedigi-
tale leiders inBulgarije benadrukteDe
Leeuwonlangshoebelangrijkhet is om
hulp te vragenen te geven. ‘Ineenswerd
ik emotioneel. Ik realiseerdemehoe ver
ikwas gekomen, ik lietmeniet langerde

les lezendoor anderen, hadmijnpodi-
umangst overwonnenen verteldemijn
verhaal inhetEngels aanhonderden
mensen.Datmaaktemezó trots.’

Ze stuurdeCobelens eenfilmpje van
haar speech.Hij reageerde als eenmi-
litair. ‘Beetje overdreven,DeLeeuw, die
tranen.’ Ze lacht er hartelijk om. ‘Pieter
heeft zoveelmeer gedaandanme rich-
ting geven.Hij gooidemeals een vogel in
de lucht en zei: ‘Vliegmaar, je hebt vleu-
gels.’ Dat vertrouwenheeftmijn leven
veranderd.’
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Cyberse-
curity-
specialist
Mary-Jo

de Leeuw (43)
is de oprichter
van het platform
Internet of Toys,
waarmee ze
strijdt voor een
keurmerk voor
‘connected toys’.
Ze publiceert
en spreekt on-
der andere over
vraagstukken op
het snijvlak van
wet- en regelge-
ving en privacy-
vraagstukken. Ze
is lid van de ad-
viesraad vanWo-

men leaders@
digital for Euro-
pe, oprichter van
de Rotterdamse
Cyberwerk-
plaats, waar jon-
geren 21-eeuwse
vaardigheden
worden bijge-
bracht, lid van
de adviesraad
van hetWomen
Economic Forum
en lid van de ad-
viesraad Coding
Girls. Ze won
diverse awards
en staat op num-
mer tien in de
lijst van Global
influencers in
cybersecurity.

Gene-
raal-ma-
joor b.d
Pieter

Cobelens (65),
medeoprichter
van de Neder-
landse Cyberse-
curityketen, was
onder andere
luchtmachtoffi-
cier en directeur
operaties tijdens
het Nederland-
se optreden
in Irak en Af-
ghanistan. Van
2006 tot 2011
was hij hoofd
van de Militaire
Inlichtingen en
Veiligheidsdienst
(MIVD). Hij ver-

liet defensie in
2011 en startte
Military Talent for
Business Soluti-
ons (m4b), een
bemiddelings-
organisatie voor
oud-kolonels en
-generaals en het
bedrijfsleven.

Cybersecurityspecialist
Mary-Jo de Leeuw
overwon haar spreekangst
dankzij Pieter Cobelens,
oud-hoofd van de
inlichtingendienst
MIVD.
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vertellenmensen over hun
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