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Welk soort rechtszaken blijven het meest aan je plakken?
Dat zijn vaak niet de meest spectaculaire of gruwelijkste zaken, maar die waar je een 
persoonlijk raakpunt mee hebt. Bijvoorbeeld als er kinderen bij betrokken zijn met de 
leeftijd van je eigen kinderen, of die toevallig dezelfde jas dragen. Vaak zijn het kleine 
dingen die maken dat iets onder je vel kruipt. Dat kan een misdaadplek zijn waar je veel 
gewandeld hebt, of iets banaals, zoals iemand die dezelfde schoenen draagt als jij. 

Wat vond je het mooiste aan studeren?
Het idee ‘de wereld ligt aan mijn voeten en ik kan worden wat ik wil’. Buiten je diploma 
halen zijn er in je studententijd niet zo veel structurele en dwingende taken of beslom
meringen. Zonder dat ik daarom wereldschokkende dingen gedaan heb, hoor. Maar het 
idee dat je ongebonden kan doen wat je wil, is een enorme rijkdom. Het jammere is dat 
je dat te weinig beseft op dat moment. Wat het studeren zelf betreft: het moment 
waarop je doorhebt ‘ik snap het’, nadat je een eindeloze cursus doorworsteld hebt waar 
je geen touw aan kon vastknopen. Dat voel je bijna letterlijk in je hersenen gebeuren. 

Wat brengt je tot rust tussen je drukke job en je gezinsleven?
Het klinkt misschien raar, maar feit dat die twee door mekaar mogen lopen brengt mij 
rust. Op de duur werd de strijd om werk en gezin strikt te scheiden een gevecht. Een 
jaar geleden heb ik die idee-fixe losgelaten. Je moet wel een aantal grenzen bewaken, 
maar eigenlijk werkt het voor mij wonderwel dat niemand vervelend begint te doen 
als ik in het weekend mijn telefoon opneem voor het werk, of als ik eens een dag wat 
vroeger naar huis ga om de kinderen op te pikken ofzo. Zo geef je ook als leiding
gevende het signaal dat dat kan, in twee richtingen natuurlijk. 

Kan kunst je ontroeren? 
Vooral woordkunst. Ik heb zelf altijd woord gedaan op de academie. Als het voorstellin
genseizoen weer start, ga ik graag naar toneel als het niet te experimenteel is. Ik hou 
ook van mensen die goed ter taal zijn zoals Bart Peeters, Stef Bos … Ik bekijk ook graag 
fotografie, omdat dat ook heel toegankelijk is. Als we op citytrip zijn, zal ik altijd 
opzoeken of er een fototentoonstelling loopt. Ik kan ook overweldigd zijn als we aan de 
zee of in een bos zijn. Daar kan ik dan wel in opgaan, en ook dat brengt rust.

Zou je ooit in een politiek ambt stappen? 
Ik heb vandaag niet die ambitie, maar ik zeg nooit radicaal ‘nee’, want dat lijkt alsof ik 
de politiek de rug zou toekeren en dat is absoluut niet het geval. Ik heb al heel wat 
politici ontmoet die met passie voor het maatschappelijk belang opkomen. 
Ik denk niet dat ik in de politiek moet gaan om impact te kunnen hebben, zoals 
sommigen mij influisteren. Je kunt ook perfect op het beleid wegen vanuit een andere 
functie, als je genoeg ambitie en visie hebt. Je moet dan natuurlijk wel in gesprek gaan 
met onze volksvertegenwoordigers. Ik denk echt dat mensen vaak niet beseffen 
hoeveel hart en ziel politici in hun beroep stoppen, in ondankbare omstandigheden. 
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