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Marianne Baars
is de
Jackie & her car: 'Een BM\í Z4

Margherita Missoni

enige sporcwagen die

It-girl in Italë
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33
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Vivia Ferragamo
Vivia gaat niet in pappa's voetsporen
verder, maar ontweÍpt haar eigen lijn

54
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Breast Cancer Awareness
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116

Zwart
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Marcel van der Mugt fotografeert zynJache

Cindy Crawford
Punctuality freak Cindy te laat tijdens de
London Fashion tVeek
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Hoe Evelyn Lauder geld genereert voor de
strijd tegen borstkanker

Carolina Herrera
Op bezoek bij Carolina Herrera in Madrid
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174

Debutantenbal
Party for the happy invited

"152 Ellen Verbeek
Kerels, corruptie, kaviaar en een
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36 Parijs
Incognit'O

Nederlandse hoofdredactrice in Moskou

38

Karolina Kurkova

'l

Ë4

tWeek
tijdens de Paris Fashion
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Chanel Haute Couture Backstage
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Fashion report from Paris
Katie bespreekr Parijs
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t4Ë Parijs

Erica Jong
De grande dame van de feministische
literatuur speaks her mind

J"s
Jackies enzo

Topmodel uit Tsjechie struts her stuff
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lVal
Frederique van der
Fotodagboek van een Nederlands topmodel
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Hoe een wybertje weer wenselijk nerd

in New York
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Yulia Latynina
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Triple J
Three Dutch Jackies

t Er+ Marilyn Monroe
NormaJeane Baker was helemaal geen
hulpeloos PruilliPje

Sex Sells

It wasnt me

Jealousy

Hoe drs. in de psychologie Floortje Kraus
is
ontdekte datjaloezieeen goede eigenschap

Chocolate into Fashion
Chocolade is hip

Dissident van deze tijd; Yulia en haar
strijd tegen alles wat corrupt is in Rusland

58

Pretty in Pringle
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Fashion News
Up 2 Date met Honey
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Yves Saint Laurent
De evergreen doet het nog steeds goed

r,;fl

Tamara Mellon
De motor achter het merk Jirnrnl. el66

AMSTERDAM: Lyppens Diamantairs, O2O 470 ,OOT
DLN HAAG: Steltman Watches, O7O 365 9433
LAREN: Juwelier Kóhter. 035 538 2431
LTEUWARDEN: Juwelier d'Oro, 058 212 4770
MAASTRICHT: Léon Marrens Espace, 043 325 6363
ROTTERDAM: A.P. van Willegen Juwelier, OiO 466 B6i6

Voor meer informatie: Paul Simons watches I design
Tel.: 020 672 33 33, fax: O2O 675 93 55, e-mail: Àermes@paulsimons.nt
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Nils Adriaans Fotognafie Enno Rijpma Srytins Gaby Hingst
Visagie RenataMandic@ House of Orange voor de Body Shop
Met dank aan DNA, Hugo Boss, Paul \íarmer en Leeser
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r.r'aag die andere

vrouwell mij vaak stcllen,

is hoe ik het volhoud. Maar

Ze zijn succesvol, creatief en ondennemend.
Vrouwen die kwalificenen als de Jackie van nu, van
eigen bodem. Een dr-ieluik over charmante alleskunnens, om te beginnen met Mir-jam de Blecourt,
advocate en partnen van Baker & McKenzie.

ik doe precics u,ar bij

mij past; ik voel me als een vis in liet lr,ater, clan
z-ijn het harcle lr.erken en de bijkonrcnclc .^tress
niet belastend.' Aan het

r.',,oord

is Mir.janr

cle

Blécoult (39), advocate en parrner van het inrernationale kantoor llaker & McKenzie. L-r haar

rttime werkkaner, met r-rirzicht over hct
Amsterdamse Leid.seplein, vertelr zc: 'lk ben
gespecialiseercl in het arbeidsrecht en nrct nanre in
reorganisatie-

en collectief ontslagrecht.

Christine Lagarcle (r'oorz-irrer van Bakcr &

op de q'erkvloer liggen altijcl
uiterst gevoelig, zowel bij welknerners als aan
werkgcverszijc{e, clie ik nreestal verregenwoorclig.

McKenzie's internationale maatschap, r-ed.) een
voorbeclcl is voor nrij. l\,1aar ik zou het nog lcuker
vinclen als het niet meer bijzonder zou zijn wat
Christinc cn ik cloen. \il/at clat bctrefi blijfi enran-

Behalve clar ik mij inleef in de juridische situatie,
verdicp ik rnij daarom ook altijcl in cle betrokkc,
nen en zoek ik het liefst een oplossing waar alle
partiten zich in kurrnen vinclen. L)oor clie combi,

cipatie absoluLrr noclig. $l/ell<e ri1-rs ik voor- jongere, ambitietrze \/rouwen heb? l)ar je goed naclcnkt
over wat echt bij je pa.st, claarin volharclt en nier

Verschuivir.rgen

natie, ursen vakkennis, nrenselijk conract en mijr-r eigen

intuïtie, voel ik mi.l erg rhuis in nrijn ncrk.'
Daar komt bij dat De Blécor.rrt sinds tu,ee jaar
international parrner en sinds kort licl van de
Nederlandse board is bii Baker & McKenzic - dc
maatschap van Bakcrianen telt 628 parrncrs en is
met 66 kanroren de grootste rer u,'erelcl. Anclers
gezegd, De Blécourt nLnt haar eigen winkel,
waardoor ze haar eigen werktijclen kan indelen.

'Het belangrijkste voordeel van mijn

huiclige

positie en bijbehorende flexibilitcir is dat ik ntr
eerr betere werk-privé-balans heb. Zoheb ik in cle
loop dcr jaren geleercl dat ik encrgie krijg als ik in
mijn vrije tijd hele anclere clir-rgen doe. Dus als

het even kan, rrek ik eropuit mct rnijr-r gezin,
liefSt richting Zuicloost-Azië, al is het maar voor
een week. Dat is zo anc{ers, m}'stiek.'

Mannenbolwerk
Opvallend aan de carrière van De Blécor,rr.t is clat
zij het niet alleen op relatief jonge leefti.jd tor
international parrncr heefi geschopt, nraar vooral
dat ze clat cleecl als vrour.l, in ecn or.erwegend cor.rservatief nrannenbolwerk. 'lk vincl het leuk ont
een voorbeeld te z.ijn voor jongere vrouu.en, zoals

bliili harrgcn - rrrcr rclarir t ril)g\\ L.r.lr)(,g(.n cr)
humor, clat is onontbeerlijk. Maar wces vooral
nict re bescheiclen.'
Zoals De Blócourt zelf nooit is blijven hangcn
in l-raar meisjesclroom om kinderrechter re \vorden. Als je jong bent, rnoet je vooral idealen hcbbcn. Maar gaandcweg ben ik crachrer gekomen
c'lat

ik de omgang mer cliënren prefèreer

bor.en

het eenzame bcroep als rechter. Laat staan dat van

kinclerrechter, nu ik z-elf r.noeder ben.' (De
Illécourt heeft tn'ee zoonr.jes van negen en zes.)
'Hoc clan ook, mijn jer-rgdclroorn heeft cr wól toe

ik r.echten ben gaan srucieren.'
Tlssen neus cn lippen c{oor verrelt I)e Blécotrr.r
aan kitesurlen en cliepzeeduiken te c{oen. 'Ja, ik
gelcicl clat

lééi maar ik leef ook rnaar één keer. Ik heb

er

zeker het een en ander voor lnoeten laten om te
kornen waar ik nu ben, maar cle toegenonrcn ver-

antr",oordelijkheicl dic clat rnet z.ich meebrengt,
ik eÍ voor terug heb
gekregen cn r-rog steeds krijg: kennis, rnensenkennis, vrijheid én de loutering van een gcz.in. AJs je
me zou vragen of ik iets aan mijr-r leven zou u,illen veranderen, zou ik alleen maar "nee" kunnen
weegt minder zs,aar dan \ .ar

antwoorclen.'
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'Tips uoor jongere,
ambitieuze urouwen?
Denk goed na ouer wat ecltt
bU jt pdst, uolhardt daarin
en blijf niet hangen.
Maar wees uooral niet te
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bescheiden'

tylins Gaby Hingst
: Body Shop
n Leeser

Ze zijn succesvol, cneatief en ondernemend.
Vrouwen die kwalificenen als de Jackie van nu, van
eigen bodem. Een dr-ieluik oven charmante alleskunners, om te beginnen met Mir"jam de Blecour.t,
advocate en pantnen van Baken & McKenzie.
(lhristinc Lagarcle (r,oorzirter van

IJal<er
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McKenzie's internationale nraatschap, red.) een
voorbeelcl is voor mij. N4aar ik zou her nog leuker
vinclen als het niet meer bijz.oncler z.ou z-ijn wat
Christine en ik doen. \)í/at clat betrefi blijfi eman,
cipatie absolur-rt noclig. Welke tips ik r,oor jonge-
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re, ambitieuze vrou\ven heb? I)at jc goecl naclenkr
over wat echt bij je past, daalin volhardr cn niet

blij[r h,rrrgcrr nrer

rclarive rirrgsv..r'nr,,g.
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humor, dat is onontbeerlijk. Maar wees vooral
nict te bescheiclen.'
Zoals [)e Ble<court zelf nooit is blijven hangen

in haar meisjescl-oonr onr kinderrcchter te worder.r.

Als je jong bent, rnoet je vooral idealen hcb-

ben. Maar eaandcr.'r,eg ben ik crachter gekorner.r
clat ik cle orngang rnct cliënteu prelelecl bor.en
het eenzame berocp als rechter. Laat staan clat van

kinderrechter, nu ik zelf rnoedcr ben.'(De
Blécourt heeft tu.ce z.oonr.jes \ran ncgen en zc-s.)
'Hoe dan ook, mijn jeugclclroom heefi er w,ól toe
geleicl clat

'lirssen

ik rechten ben saan

stucleren.'
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neus cn lippen door vertelt Dc Blécourt
aan kitesurlen en clie;rzeecluiken te doen. 'Ja, ik
léóf, maar ik leef ook rnaar één keer. lk heb er

zeker het een en ander yoor moetcn laten om te

kornen u.:rar ik nu

be

n, rnaar cle toegenonren ver-

antu,oordelijkheicl clic dat rnet zich nreebrer-rgt,
weegt rninder zwaal clan *,at ik cr voor terug heb
gekregen en nog steeds krijg: l<cnnis, r-nensenkennis, vrijheid én cle lotrrering van een gezin. Als je
me zou vragen of ik iets aan nrijn ler.en zou *,illen veranderen, zou ik alleen maar "nee" kunnen
antn'oorclen.'
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