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‘Bewust alle faciliteiten om de hoek’

Gwen van Loon 

Ze ontmoetten elkaar op 
een advocatenkantoor in 
Arnhem. Anderhalf jaar 
later waren ze getrouwd. 
Hun recept: ‘Je moet 
elkaar dingen gunnen.’

‘V
andaag dit inter-
view, een lunchaf-
spraak en een ha-
ringpartij, dus heb 
ik eigenlijk nul tijd 
om mijn werk te 

doen’, begint Marjoleine de Boorder het 
gesprek nonchalant. Haar man, Mike Jan-
sen, houdt zich niet bezig met zijn agen-
da. ‘Mijn secretaresse vertelt me waar ik 
heen moet en belt als ik moet vertrekken.’

De Boorder heeft ‘collaborative divorce’ 
uit de Verenigde Staten naar Nederland ge-
haald: de overlegscheiding, waarbij ook de 
advocaten zich verplichten een gematigde 
toon tegen elkaar aan te slaan om de breuk 
in goede banen te leiden. Jansen runt een 
transactiepraktijk als fusie- en overnamead-
vocaat bij Baker & McKenzie.

De Boorder reserveert in haar agenda 
geen blokken meer voor de kinderen. ‘De 
eerste jaren was ik heel flexibel door een 
kantoor vlak bij huis te openen. Ik kon 
meeknutselen op school. Maar het kan-
toor groeide en het idee liep uit de hand. Het 

was nooit mijn doel fulltime te gaan wer-
ken, wel om goed te doen waar ik in spring.’

Toen de kinderen klein waren, hadden 
ze au pairs. De Boorder: ‘Achteraf gezien 
teleurstellend. ze zetten je kinderen met 
chips voor de televisie. Maar meer mag je 
eigenlijk ook niet verwachten: het zijn zelf 
nog kinderen.’ Hun oppas aan huis was er 
ook al en komt nog elke dag tussen 8.00 
en 18.30 uur. Antoinette bestiert het huis-
houden in Bussum. Jansen: ‘Ons devies is: 
op praktische zaken waar je op stukloopt, 
gaan we niet bezuinigen.’ 

HuiswerkHuiswerk
De Boorder is in principe elke dag rond 
18.30 uur thuis en kookt dan. ‘Ik wil door 
de week ’s avonds liefst thuis zijn, kletsen 
en huiswerk met de jongens maken. Ik pak 
zelden een bioscoop met een vriendin en 
ook kookclubjes zijn aan mij niet besteed.’ 

ze zijn er allebei stellig van overtuigd 
dat hun leven anders was gelopen als hun 
zonen niet zo gemakkelijk waren geweest.
De Boorder: ‘We hebben altijd gezegd: als 
er iets met de jongens is, dan houd ik er on-
middellijk mee op. Heel traditioneel. Maar 
ik stond hoogstens extra op het school-
plein als het even iets minder soepel liep.’

Harder werken
Sociale verplichtingen die voortvloeien uit 
Harder werken
Sociale verplichtingen die voortvloeien uit 
het werk, plant De Boorder tijdens de lunch. 
Alleen de maatschapsvergadering vormt 
daarop een uitzondering. Haar man, die 
per 1 juli weer managing partner wordt, 
heeft meer avondafspraken. 
De Boorder: ‘Bij diners en recepties ga ik 
mee. Bezoeken aan Rijksmuseum, Scheep-
vaartmuseum en Concertgebouw zijn voor 
mij net zo goed netwerken als voor Mike.’
Jansen: ‘Ik wil mijn transactiepraktijk ook 

draaiend houden. Dat betekent dat ik har-
der moet werken.’
De Boorder: ‘Ik reken door de week nooit 
op hem. Je moet elkaar niet voor de voeten 
lopen en elkaar dingen gunnen.’

OnbenullighedenOnbenulligheden
De Boorder: ‘Ik verdoe mijn tijd niet aan on-
benulligheden. We hebben dit huis inge-
richt toen we hier kwamen wonen. Daar-
na is het klaar. Ik koop alleen een nieuwe 
stoel als de oude vies is.’
Jansen: ‘Het enige waar ik naast gezin en 
werk tijd aan besteed, is moderne kunst.’
De Boorder: ‘We zijn bewust ergens gaan 
wonen waar alle faciliteiten om de hoek 
zijn: school, sportclubs en vriendjes. De 
jongens kunnen nu overal zelf naartoe.’
Jansen: ‘Op zaterdag staan we langs het 
hockeyveld. Het weekend is rond de kin-
deren gepland.’ 

Veel vrijheid
De Boorder: ‘We zijn redelijk makkelijk in De Boorder: ‘We zijn redelijk makkelijk in 
de opvoeding. Als ze goed hun best doen, 
krijgen ze veel vrijheid.’
Jansen: ‘Een gelukkig gezinsleven staat 
voorop. We boffen dat de jongens het goed 
met elkaar kunnen vinden.’
De Boorder: ‘De oudste neemt de leiding 
als ze samen optrekken. Het werkt goed 
dat er steeds drie jaar tussen zit.’ 

Schoolvakanties
De Boorder: ‘Als Mike niet mee kan in de De Boorder: ‘Als Mike niet mee kan in de 
schoolvakanties, ga ik alleen of met een 
vriendin en haar kinderen op pad. Ik blijf 
niet thuis: dan ben ik toch geneigd te wer-
ken als de jongens met vriendjes afspreken.’
Jansen: ‘Als de jongens 10 en 15 worden, 
ga ik een-op-een met ze op pad. We doen 
alleen maar jongensdingen.’ 

Sterke stellen
Mike Jansen (46) 
Partner bij Baker & 
McKenzie, per 1 juli voor 
tweede keer managing 
partner

Marjoleine de Boorder (47) 
Mediator en 
echtscheidingsadvocaat, 
oprichter/partner bij 
De Boorder Schoots 
Familierechtadvocaten

Hoe doen ze het? 
Aantal kinderen 
Drie jongens, van 15, 12 en 
(bijna) 10 
Kosten thuis 
Hij: ‘Veel, in elk geval genoeg’ 
Zij: ‘Zeker € 1500 per maand’ 
Vijf dagen per week oppas 
aan huis, huishoudelijke hulp 
en tuinman 
Meeste ambitie 
Zij: ‘Hij gaat recht op zijn doel 
af ’ 
Hij: ‘Beiden, maar zij kijkt 
meer hoe het loopt’ 
Hoogste salaris? 
Hij
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