
Grote vrouw: Christine Lagarde, geboren 1 januari 1956 in Parijs  

 

 

 

Sinds 1 november 2019 de eerste vrouwelijke president van de Europese Centrale Bank (ECB) 

Een nieuw tijdperk gaat in en neemt Lagarde het stokje over van de Italiaanse Mario Draghi . Zij is 

meer voor investeren in economische en klimatologische belangen. Voor dat zij bij de ECB kwam 

beklede zij al een belangrijke functies; als eerste vrouw hoofd bij Baker & Mc Kenzie en was de eerste 

vrouwelijke minister van financiën van een G8 land en de eerste vrouw aan het hoofd van het 

Internationaal Monetair Fonds (IMF) In mei 2011 kreeg zij bericht dat Dominique Strauss-Kahn moet 

aftreden vanwege een aanklaag voor aanranding. Ze overwoog al langer om Strauss-Kahn op te 

volgen, zij stelde zich kandidaat. Al gauw staat Lagarde als sollicitant tegenover een commissie van 

24 man. Ik was de enige vrouw en had twintig minuten met elk van de mannen afzonderlijk, met vijf 

minuten ertussen. De volgende dag wordt ze ondervraagd door de hele herenclub tegelijk. Ze maakte 

indruk op de mannen. In het vliegtuig terug naar huis doet ze iets wat ze nooit doet : ze drinkt een 

glas champagne. Niet veel later na haar aantreden als directeur breekt de eurocrisis uit. De druk is 

groot. Time zette haar op de cover, met de vraag ’Kan deze vrouw Europa redden?’  

 En nu gaat ze het avontuur aan als president van de Europese Centrale Bank sinds 1 november 2019. 

Een klein in kijkje in haar leven; Ze groeide op in Le Havre, waar haar ouders voor de klas stonden. 

Via een stage in 1981 kwam zij in Washington en belandde zij op het Parijse kantoor van Baker&Mc 

Kenzie , een mondiaal advocatenkantoor. Daar werkte ze als enige vrouw tussen mannen. In 2005 

verliet zij de VS, een jaar na haar scheiding van Wilfried Lagarde met wie zij twee zoons kreeg. Op 

aandringen van de toenmalige premier werd ze toen staatssecretaris voor buitenlandse handel. In 

2007 werd ze de eerste vrouwelijke minister van financiën in een G8 -land. Dat ze als vrouw werd 

geaccepteerd als minister van financiën was al een prestatie op zich. De Franse politiek is niet 

bepaalt vrouwvriendelijk, het is zelf nogal een machocultuur. The Financial Times benoemde haar in 

2009 tot beste minister van financiën in de eurozone, omdat zij het land goed door de crisis leidde.  

In 2011 was ze de eerste vrouw aan het hoofd van het Internationaal Monetair Fonds ( IMF). Nu staat 

ze aan het hoofd van een organisatie waar niet minder dan 189 landen lid van zijn. Ze slaagt erin om 

al deze landen aandacht te geven en speelt zo een bindende rol in het internationale monetaire 

systeem. 



Nu iets over haar zelf, zij dracht graag Chanel-pakjes en Hermes-sjaals en met haar zilvergrijze korte 

coupe een elegante verschijning met haar imposante lengte van 1.80 meter. Een gezonde levensstijl 

helpt haar om haar drukke leven vol te houden. Voor haar geen drank en vlees. Lagarde, die in haar 

jeugd een verdienstelijk synchoornzwemster was, zwemt graag in zee bij Marseille, de woonplaats 

van haar vriend Xavier Ciocanti. Haar geliefde, een zakenman uit Marseille, met wie ze sinds 2006 

samen is. De ontmoetingen zijn overal waar ze elkaar maar kunnen zien. Lagarde staat elke ochtend 

om zes uur op om eerst drie kwartier te zwemmen. Lagarde slaapt niet in een hotel zonder 

zwembad. Ze heeft altijd chocoladerepen in haar tas, want met een lege maag kun je niet nadenken; 

vindt ze. Ze spreekt perfect Engels. Ze woont nu fulltime in Washington en haar tijd wordt 

grotendeels in beslag genomen door reizen en vergaderingen. 

Iedereen die ooit met haar te maken heeft gehad, roemt haar welwillende persoonlijkheid. Haar 

luisterend oor, het prettige gevoel dat ze anderen geeft, haar bescheidenheid. Maar het gaat niet om 

haar, het gaat om wat zij als doel heeft. Ze wil graag dat ook vrouwen het leiderschap nemen. 

Vrouwen in machtssituaties hebben volgens haar meer vermogen om te luisteren, en hun ego speelt 

minder een rol waardoor ze betere beslissingen kunnen nemen. Vrouwen pakken zaken namelijk 

anders aan, ze overlegt veel en dat past binnen de vrouwelijke aanpak. ECM staat klaar om actie te 

ondernemen om de economie van de eurozone te ondersteunen, nu het coronavirus zich steeds 

verder verspreidt. 

Dit was een wat langere aflevering, maar ik wilde jullie wat leesplezier geven. 

Blijf gezond en waakzaam, 

Ans Schmidt 


