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Haar werk is haar leven, zeker als de positie

,,slu,

van vrouwen een rol speelt. Maar dat wil niet
zeggen dat topadvocate Mirjam de Blécourt
geen o0g heeft voor wat er verder allemaal

'ln ons huis zie je de hele wereld
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"'!iien ili rflihten studeÊrde in l-eÍden, r/voonde ik met 48 meiden in

'!.

Í:()n r)Ll(i grachtenpand. J)at was z0 leuk, dat t0en
,.li:eTd

\ras

-

ik snel atgestuik was een conscitintieuze studente - ik graag nog

\iar langer u,ilde blijven. Daaronr ging ik als extra studÍerichting
lisr;aal rrx;ht doen. ln mijn achterhooÍd speelde 00k wel mee dal je
rr0r rróér bagage.sneller er..n haàn kreeg, want dat rva.s in die tÍ.id,

'_
)

cintl jarcn tachtig, niet zó makkelijk. lk ben toen bij advocatenkan-

irior t'jaker & lr4cKenzie aangenomen en heb voor hen.een tijdje in
l-í)ndcn gezeten. Daar heb

ik vennootschapsrecht en fiscaal recht

- en dan moet je kiezen.
Il;rt r'verd de vennr.rotschappelijke kant van het arbeidsrecht waar
lt:ilcl andere 001( slakingsrecht en medezeggenschapsrecht onder
,e,rrdaan,

maár Ík wllde graág excelleren

vallerr. ()p uen gegÈven moÍnent kfeeg ik een besnrursfunctie Ín het

l;r'xlliji, uraalvan ik veel geleerd heb, v00ral relativeren! Maat
irrhrurtleliik mdt nliin vak l)ezig zÍin trok Íne toch meer en ik ben
rllral loen lvecr mee aan de slag gegaan. ík kwam uit hoolde
rllall'an in andere bestuten terecht, oncler meer in dat van de Arbo
L,nir:, en daar heb ik hËt 'vrouwengebeurcn' opgepikt. lk zag
rranrcliik hoe moeilijk veel vrouwen het hebben om hogerop te
lirinren. Santen mer een stel vtouwen met goede banen vonden we
rlai er een platÍ'orm moest komen waardoor vrouwen makkelijker
drxrr konclen stoten naar de top. Zelf heb

ili nu

negen vruuwen en

r:cn man in mijn feam. Ik denh wel eens: ik doe het 00k, ik zit net
zrrals nrilnncn te'klonen'. Maat'ik hr.rud het toch vol. in iedelgeval tot

dii: 2ó plocent aan yrouwelt in cle top bereikt is. Ze hebben name-

)

,

liili belekend rlat het dán pas een verschil gaat maken. En pas dan
\'.rtr ik lrr:t lár0n. Wantdan zalereen goede rnix zijn russen mascu-

lit:n leiderschap

- dominanf, risico's

nemenrt, persoonlijkheidscul-

- warn, sensitief, haftelijk, de vrede
liclarencl. Dát zal goed zijn voor onze hele maatschappij!'
rus. en l-enrinien leiderschap

fol{G

GELEERD

"'legenlourdig zit il( ook in het bestuur van bet C0ncertgebouw en
rlat is cen heel anderstukje leven. lk houcl van muziek, maar mijn
r, xirheu r gi ng altijd uit naar Fa ith less, A nou k, Kane, dal soort za n-

rËr
#

,i.irs. Nu l:eu ik veel meer lrr:zig met klassieke muziek en dat is een
silrpie t0nrg nailr mijn jeugd eÍgenlijk. Nlijn ouders hielden veel

vun klassieke muziek, maar wU kinderen gingen liever naar d
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)')l)r:ol)crlf l t,l). lk heb twee zusscn clie vier jaa r en negcn jaar
iringer
ziineneenl:ruertliel9jaarjong,r:r'istlanili-cliesturleerttt.ou,yvens
l

rr;r;hten. We hebben een heerlijl(e ieugd gehad en ontlanks rle leef-

lijrlswlschillr,rn cen hq;hte banrl onrlerling. We wonen rxrli rlir:htbii
miin ouders zitten i'lakbij err nen zusje zclfs hicr aan cle
orr:rlt;lnrl llt ben nog wr.rl altijtl e{iht de írudste. als rve bij m'n vader
t::lkruir':

irr tlt, iluto naat het rlorp rijdr:n, stap

ik ilut0tnatisch v00rin,

m'n

lli lrel.r r:en heel líeve vader, lraar hij is rrok riuidr:liilt. Ook ntijn nrocdcr is een schat en ze is nct zo spoltiefals rnijn
lark;r we heirben met z'rrallen heel wat gezwontmen en geschaatst
!n)eg0r. \{e hadclen veill vrijheid, n.}aal' cr waren ook duidelíike
g|enz(jn. Je wisl waar je aan toe was en ilt dtrnk rlat we daaronr
irusjr:s ar.htr:r'ítr.

Iij(ln vrill allen vr:r'velcnd ziin geweest in

EIGE]II WUZE
''lli br:n op dc Werkplaats

cle

en wold je in.je u'erk ntxrir
Én in

lilii. Nu $erlit hii bii rle llcrqm.rn lilÍriir,:li

Àflika en rlat maakr allebei wel blii. l)aal krrnr ie rlirrrliliiir'i

mensen lOqCn, rlAa r wrrilt jC lviurvool. ip het (10r,rt.
We heltben twee kin(ietcn: lul'rilun ian I.J, die is in lllles Pr.eci,r:.
z'n t'ar,ler en Nit.:oliliis varr 10, rlit: lijkt uiti:rlijli r:rn innirllijli lrírcr íiil
mij. lvïunsen vragen

Iligenliilt

mLr

vall< hou ili het r:ontllirreer; r.vtl'k r,rrgezii,.

ili dat nict. het gildt

gewoon. heel iriruïtist. lli r'i,
ntiin,gang i;n
rxrk. Sorns vinr:ií nti:n dat rícli. Zo.rls in rl,'
'\rlriiian
tijrl dat Ádriaan in Nlaastricht h.Lrr)lrrlt: onr z'n olrli:irling 1i: r,rilrli:,1:
rryeet

cn il( lnet de kinderen in Amsrerrjarn. l,,laal hi:i lriiil;r,rt:wiilrr.
Natuutlijk is er voldoenrlc grx,:de huip, lrovcrrtiicn is ,,\rlr.irrtrn ':.

pubel'teit."

altijd f huis. lk ben veel meet'wcg. l)ur.il rh; r,r'c*ii er,t ili trixiii
ili l.)cn veel te lairt thuis viln Íir'rr u,trr.i..
:\laal in het weeltenrj vÍncl ik hct rlan vlel rveer Ieuli ont \r1)(it- rr. lr,L
kokenl F.n ik weer tlat tn'n l\inilelcn Itl]ls {)1.) rne zijn. [Jl ourl:t,:
zegt:'lk rrind het fijn clilt je \iijl (l;tgen \,1rerlil ÍJn nirjl trÍee.'l)t: jdrrgstt
avondÍr

gelveest, cle cloor ondenrijsvernieuwur

l(irrrs llor'rl<e opgelichte sr;hool niet et:n bijzonder sourt orrrler.wijs,
\'!irirlv00r kinrlerm uit het hele land per laxi kwamenl Er uoren
lrrrel i'erl verschillcnd(j t),pos Íïensen en daar lecr jr: ais kind veel

tiin.

li,, hrj]lt op die leeftijd mildcr iu ic orrldccl denk ik, jc irtrcpr{riril rnerrs(jn makkelijker z00ls ze zijn, ljaat0a girrg ili naar het
llirl)urn en dat was ecn beetie eett schok, want ik was op m'n der.-

met or'ts gezin sitmen, !Íítnt

zou rnissr;hicn hest rr,ilirln dat ík ieB minr.ler
dugjt:

riellite, ntiriit.nl iierr
vrij rnr:I hem rlonlgclllrr;hr te hcbhen, vinilrhil hul lrlirnl rlrri

ik weeraan het wCllt gal Zc'helrlign otr:rigens llli,lrr;i

Ik harl het geluk dar ik naast een meisje
lin';rrn te zit(en clat n{)g een centimeter tangel'wasl [n rvij zijn
hrvcrislange hartsvrienrlinnen gewordcn. YvÉjtte en ik bellen

WERELDBEETD

éllic dag - meestal bel ik haar's 0chtends vroeg wakker en
iiirn tn'aten we vijf'minutcn, solls tien. \tr.: wonerr vlakbij nll<aar,

vanaf dilt tie jongr-frr

tir:nde al 1 meter 83 lang.

nll<lr.irr

cle ()udste een

kleinu iat:k nrssell,

d(,)

pr-rl) i.rigr,:n

hnlri:

jí)nSst(t jLrist r:r:n llrÍrl gtlrt{.}."

"lllke schoolviikantie gir.ln rriir trlrrt z'n vi{:rfí.ln \';t:x, dat ckicri

u.r.r

al

dlit

nriral h(rlrbon ell< een totaal an(ler leven. lk werk eigenlijk altijtl cn

lvits. OvBrll ht;t:rr: Nt:rl)al, lritii;i, rii' Jr,rl,,
tvtrreld. [)at is r'rat ahvijki:nd ja. rnaar hel is n'r.ll orrrt: qtutlil_t tirnr:

ilrrc rlat h(:el serieus, zij is altíid nialikelijkergr:weest. Zij heeft

met zt:. ln on.s htris zie.ic de hele werelil rxrl< wr:ersllieqelil. lr'rul

dlio

r(rlt{-'n rjn geen lraan, en daar heelt ze ooli geen behoel'te aan. Ze
(h)r,rt

)

Kinderrsn vor;t'itl, tlir.r l;r,'.st;lradigrl zijii rLlrit'irill.t, rilol i:ituí iri ri,rr,;
oorbg, of gr-:lrolelt zijn mÊt rtcn Êeltrok, l{ij was etrlst ltautilir ilt-t.,
ntaat dan hell j(.r te tïaken met een s(xltt clk:nr.le rliit n()0ii rillll(!il(ii

vc{il me[ sterrenbeeiden. maar als ik (lan suggereer dat ze

,laat t:tjn srxrrt bcruep van ntdal(t. kijkt ze rne aan of ik gek ben, Ze
is [et,teden mÈt haar leten zr] en il( met
itol ntijne. Iin we leren yeel \,01 glkaar rrnr lct' a ncle

natuurlijk lrrcng jt: vun alltl lan(len i{jts
bovendien een nichtie dic ol) IJali rvrx)nt

-

nl{:irr
ze

tlie in Nr:derland verkor--ht worden orrdct rit:

l0r'u!. l,Vi; htrlrirr:ri

Ira;ilit
ni.rrriLi

mrx.)ir {ief,r{lr,n

iuy

-

un l;rnrilic

re dat ieder clp z'n eige n w ijze

gr;lr.rkliig en tevri-.den l<an zijtt."

GEWOON GAÀN
''ln lt/9"1 ben ik getroun'd met

Leeftijd:43. LieÍste kleur: rood. Mooiste bloemen: korenbloenlen, lathyrus. Eet graag:
lapans-van mij mag sushi elke dag! Drinkt: nier veel, glaasje pinor 6riqio. Favoriete
,1(iliaan.

iii'rr iretrl alralte narr: intelligent, slnr'tifri. rnct hcel veel gevoel voor hunrr.rl.én
zirr,r lregdalr

nlfl

de del'rle

neleltl. l.lij is

Jrlir.:iist;lt r.:hirLtrg en gii;rt t'egelrnatig
i)l,rr'lr'r'eI in tJ.gantla err Rltanrla.

ITó

NOUVTAIJ MAARI 2OO8

restaurant:

De RuiÍ in Bosch en Duin, moar ook Aurrtrste in Maars:en is leuk.

Obsession van (alvin Klein, al 17 jaar.

leest graag:

reisversiagen.

lievelingsparfum

Wordt blij van: aller

eiqenlijk! Maar vooral van m'n klnderen. En bedroeÍd van: sjechre p0littekÊ \irLralie5 (lie nrlt
vÍouwen te maken hebben. Mooiste compliment: als mensen zegqen dnt ik nrezt-líbrii.

iii

SinxrrpLire. Otrzc tcccntste val(antie \f as

il;ri

rrlIrn

r.ir.:

losl.,urstten

naiit Ilitnra,

- ge!!eldig iioeienrl.

no;', t oor-

IH

[.)aarvircr zatr:r) lvt: irr

(jilï wils óol( leuli. Juist ctal nog nitrt tÍ)eristisrrh {)ni\!ik.
'r,i'ii:
iir,iri,,sirrcr:kt (ns irítn, et'is no8, \\'at ttr tint(kil(l(en, croli al vonr.i ilt
0rr

ii(.r Iri11{j{]t dirt \!{l ndgen uuI lang in trert hottoraut0 d00f d(l W0cs-

I{lar ili hotrtl r,an (lie t\{er) kanlen van reizen; de ltri'
1l|rir\ir ,)[ rlc lurtr. l)e en0 l<t:et slapen in dit rvOestijn, z0ndcI
ri,,il( lii,r)tl |ilnrllt t, <itrti wr:et in r:0n ht:e|lijli luxe lrrtlel.
rÍj;, ir,rrlcrr...

\'r'r'rlLrl irr:ir ii^l .qr.li.rt'r tijd v{)0r 0en hr.rlllrv, reizen is alles. I]i zou wel

tlllrn

zijrt, mooi lblografc:r'en hijvoorl)e(.jld, of sieladcn
nt,ihen uoiils tnijn nir:ht je. t\,'leat ilt heb een iitntastisrh levert en ilt
ir,,rr,:r'lrt{rl drrnklraatvcxrt Wanthoen'el nrenuallesnteezit,hr)trili
r,)(rir ill (i!j|tien was gÈleeId dat hr"'t lt-.lvt;n rriel zo vattzelf,spfelÍen(l
,. \\',rrt trrr:n kreeg rnijn vi(|:rr, pras ltti iaar ilutl, een hartalnviil.
I ):rt lrt-,'lt nr ijn l.; ijk o1t het li:vctr vcla tulercl - je l(Llnt zomilar iemand
i,t'ijt lrrkutrl lklt leven is iruitengeloon lragiei. !ixrt ct zoiets
.,r ir.rt!. rir,:nli jc tiaat niet o\,ct'nl (.lrr als er niÍ)Ís dt'antatisr;lr in je
i.,ri,r, yr,l !'rrll, ntis:cliien wel norrit. l)ar het:l'f m n lcven t00h \ïel
, ri.,;rtir:j

iii (.laarorl zo lci:f al.s ilt nu leef - rkrcn
\\rit iír {l{rcil lr.t.tttl, pilssie en visie h0hht:n 0n vef(lel'(lrr dingen eerr
i:r:p:i.lltl. ll,. qt:lt.rol rioh riaL
i.L','ljr: liilf;it

gltin Zoals

Z()

gilAn."

tEVEil EN DOOD
'\\,irr ik Irelunqli.ik vinrl. is rlat je tl,relr:n stelt in hct levert.'Nict
j\ir,ti)n, lnrirl rlt'ugen en birlden onr l<ratht', lcertleu wij en dat is
ilrrir inrjn irt:.tr:llirrg. i'ositiel zijn. Initiaticv0n níiÍïr(]n. le over \e(,ra
i,ír!ti!ri(:n hr:en zellr'rrr. Ie nict le veel ilantteklien van iln(l()t0n, mdaf

i,, t,iiir.rrr kruzt:s rnahcrr. InhoLtrh"'lijk goed hezig zijtt. Maar ook:
i,,zi:l! zir.htlrlrr nral<cn, Nir:t o1t een k;rntei'zitten natjenlien, maílr
. :,)lririr. i:;ril liort'el drinltctt ntef m0nsen, c0nta(it trlalien, it(;tie
'ilrrL Irri,nXn. l:n jezrtli zijn. Vl'irrrrk;n \;ragen sonts: waaront ttrerlr
:,'./íi \1r(rl, lvililt()tn koln je's avonrls niet vr'oeÀcr naal htti.s? lt4aar
,1,,r i:; rrriirr ir'Ézen,

rlat rverken, clat ben ík. [in verdel is hetgervoon

1otrr te t'elativeren en lol te hehben!
li, irr,ri rru *.1 en voel nle niet ortrl - lrcn cr 00k niet mee bezig.
irirr,l ir1'l'111o1

itLrlirn:iIiji'r)r is om

alje mogelijkheden

te l)enutten cn te genietcl).

il, irlir rretrkrtgr:t:n irlet: ltoe hei is al.s jeechtoud lvordt, hel lijkt nte
r.i,r'lijk gr;zr'r{ri hel inteftissant. [n verdcr: is het hcel natuurlijk dat
itr'i lo\rn eiriílill. (.I;il rnaal(t her juist lnofii. Net als r-r:n bkxln, dirl
i i;t,,rir.rniroi 0nlil;rt-ie tlourl giral.. Á)s ic c0n plastir.: bloetm hellt.
tiil'{ lrftl
,1 .

r'ijr.r\ryigLr lovr'.}ll, i.s

,l,rrril is, irlot:

,i,'ll\,(;Íi, na;rr

iI

riaar níe{s airn. Nict (lat ik wect n,at er

lli teis

tra

lteetl vcul in lanrlen lyaaf rii irt t'eÍnt.:arnatic
rlenli dat iille gelovr:n iets hcblier] tlat tlt nrtlns ln

:.r,r:rr l-ili,ll hiti lei'en iian te

liLulItin!"
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