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Als advocaat Mirjam de Blécourt (55) met
haar collega’s een zaak bespreekt, heeft ze
al snel het gevoel dat ze zit op te scheppen.
,,Dat zit zó diep in onze cultuur. Als een mán
over een zaak vertelt, denk ik helemaal niet:
wat een opschepper.’’
TEKST SANDRA DONKER / FOTO’S ERIK SMITS

Mirjam de Blécourt

Ze voelde 
zich nooit
achtergesteld.
Tot ze naar 
de top wilde
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‘Je moet
bezeten zijn
van je vak.

Vergelijk het
met topsport.
Wie parttime
traint, haalt
de top niet’

Gekkenwerk was het. Stond ze daar op het
vliegveld op weg naar Wenen, voor een bij-
eenkomst van het internationale advoca-
tenkantoor Baker McKenzie. De dag ervoor
had ze in het ziekenhuis gelegen, voor een
operatie na een buitenbaarmoederlijke
zwangerschap – haar hand nog blauw van
het infuus. Het verdriet en de angst om
geen tweede kind te kunnen krijgen weg-
gestopt. Want de zaken gingen voor privé-
strubbelingen, afspraken afzeggen was
geen optie. Tegen een collega zei ze met 
tranen in haar ogen dat ze ‘tegen een kastje
was aangelopen’.
Dat was inderdaad idioterie, zegt Mirjam

de Blécourt. Zoals die hele eerste periode
van haar carrière challengingwas, zoals ze
het uitdrukt. Werkweken van zeventig uur,
dossier na dossier doorploegend om ‘vlieg-
uren’ in de juristerij te maken, met een
zoontje, Jurriaan, dat ze de eerste jaren in
haar eentje opvoedde omdat haar man
Adriaan in Maastricht een opleiding volgde
tot plastisch chirurg. Ze woonde met een
Zuid-Afrikaanse nanny in een krap appar-
tement in het centrum van Amsterdam. 
De baby sliep in het halletje, de oppas in 
de slaapkamer en zij op de slaapbank.
,,Ik reed op vrijdagavond naar Adriaan 

en was dan doodop, ook van de rit met een
klein kind op de achterbank. Ik was ge-

sloopt na zo’n week. Hij liet alvast het bad
vollopen en gaf mij daarna een slaappil en
dan ging ik naar bed. Ik vond dat niet nor-
maal, maar ik gunde Adriaan die opleiding
in Maastricht, het was zijn droom om mis-
maakte en door oorlog verminkte kinderen
in Afrika te helpen. En ik wist dat Adriaan
na zijn afstuderen naar me toe zou komen.’’
Ze schrijft erover in haar autobiografie

Vrijgevochten, die recent is verschenen. Haar
‘ongebaande pad’ naar de hoogste regionen

in het conservatieve mannenbolwerk aan
de Zuidas, het zakendistrict in Amsterdam
waar véél geld wordt verdiend, bleek een
pittige. Nu is ze internationaal gelauwerd,
partner bij Baker McKenzie (77 vestigingen
in 47 landen) en heeft ze er de afdeling ar-
beidsrecht onder haar hoede. En er kan nog
wel een schepje bovenop. Na de Senaats -
verkiezingen komt ze, als de kiezers haar
welgezind zijn, voor de VVD in de Eerste
Kamer.
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PASPOORT
Mirjam de Blécourt-

Wouterse

� Geboren
8 maart 1964 in Zeist. 

� Opleiding
Civiel en fiscaal recht, 
Universiteit van Leiden. 

� Loopbaan
Sinds 1999 internationaal

parter bij advocatenkantoor
Baker McKenzie. Was zeven
jaar bestuurslid bij het kan-
toor. Schreef mee aan de
wet voor een evenwichtige
man-vrouwverdeling in raden
van bestuur en raden van

commissarissen (Wet streef-
cijfers). Diverse malen uitge-
roepen tot beste Europese
vrouwelijke advocaat op het
gebied van arbeidsrecht.
Staat op de kandidatenlijst
voor de VVD in de Eerste
Kamer. Voorzitter van de
raad van toezicht bij

Rutgers. 

� Privé
Getrouwd met Adriaan de
Blécourt, twee zoons.
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Het eerste woord dat me te binnen
schoot toen ik uw boek las, was ‘op -
offering’.
,,Als je iets wilt bereiken, noemen velen dat
opoffering. Zo voelde het niet, omdat ik
heel bewust voor een baan bij een interna-
tionaal kantoor had gekozen. Ik organiseer -
de het zo dat het wel kon. Ik zorgde ervoor
dat ik in de buurt van mijn ouders kwam 
te wonen en bij mijn broertje en zussen. 
Ik zou het ‘doorzetten’ noemen. Ik wist dat 

ik niet elke avond met vriendinnen op pad
kon. Waar ik het mis zie gaan bij jonge
mensen die naar de top willen en in een
burn-out belanden, is dat ze alles willen
blijven doen. Zeg dingen af! Niet meer elke
avond uit eten, dan ben je de volgende dag
moe, dat hou je niet vol. Je zult keihard
moeten werken. Je moet bezeten zijn van je
vak. Vergelijk het met topsport. Als je part-
time traint, kom je ook niet aan de top.’’

U zette privéafspraken op een laag pitje.
Op nul. Begrepen vrienden die keuze?
,,Die begrepen dat wel.’’ Denkt na. ,,Of... we
hadden eerlijk gezegd niet eens tijd om te
checken of ze het begrepen.’’ Lacht uitbun-
dig. ,,We zijn heel trouw in onze vriend-
schap, mensen uit onze studententijd zien
we nog steeds, maar ze vonden onze keuze
wel vreemd. Ze zagen nog wel in dat we een
tijd apart woonden vanwege Adriaans op-
leiding, maar niemand zei: dat zouden wij
ook hebben gedaan. En dat ik zo hard wilde
werken, begrepen ze helemaal niet. Maar ik
vond het toevallig erg leuk om advocaat aan
de Zuidas te worden.’’

Hebt u weleens overwogen te stoppen?
,,Zeker.’’

Waar dacht u dan aan?
,,Meestal aan een ander kantoor, maar dat
zou precies hetzelfde zijn geweest.’’ Op-
nieuw die lach. ,,Ik heb weleens op het punt
gestaan gewoon een tijd niks te doen en te
kijken wat er op me af zou komen. Daar ben
ik stiekem nog steeds benieuwd naar. Ik
weet zeker dat er dan weer van alles op mijn
pad komt. Ik heb mezelf moeten leren om
ook stil te zitten. Toen Jur was geboren,
wilde ik eigenlijk stoppen. Het was zo leuk,
ik was echt verliefd. Mijn moeder gaf de tip
van mijn leven. Ze zei: misschien moet je
het gewoon proberen, weer naar je werk
gaan, je kunt altijd nog stoppen. Dat gaf een
vrij gevoel.’’

Naam maakte ze met de introductie van
een nieuw ontslagsysteem dat haar naam
zou krijgen. In plaats van het impopulaire
last in first 0ut-principe, stelde ze voor
werknemers bij een reorganisatie op hun
eigen baan te laten solliciteren. Ze bege-
leidde grote ontslagrondes en haalde dikke
opdrachten binnen. Dat moest op Konin-
ginnedag 1998 leiden tot de bekroning: een
partnerschap bij Baker McKenzie. Althans,
dat dácht ze. De Blécourt, toen 36, stond op
het verlossende telefoontje van haar baas te
wachten in een overvolle kroeg. Toen hij
belde, had hij ‘helaas slecht nieuws’. Het

feest ging niet door. De andere partners in
het bedrijf hadden voor een man gekozen.
Een man die minder omzet had gedraaid,
en minder in vakbladen had gepubliceerd.
Waarom? Daarom.

,,Ik was zo gekrenkt dat ik een maand lang
wegbleef. Ik besloot te solliciteren bij een
ander kantoor, en prompt hing mijn direc-
teur aan de lijn. ‘Stel je niet zo aan, trek een
leuk jurkje aan, we willen met je praten’, zei
hij.’’ Woedend haalde ze verhaal. Haar col-
lega’s beloofden dat ze een jaar later alsnog
partner zou worden, wat ook gebeurde.

Het was een eyeopener, zegt De Blécourt.
Nooit had ze zich in haar carrière achter -
gesteld gevoeld, of belemmerd door haar
vrouw-zijn. Tot ze bij de top kwam. ,,Man-
nen begrijpen elkaar, die hebben aan een
half woord genoeg. Het zijn onbewuste
vooroordelen. Als ik met twintig manne-
lijke cliënten om tafel zit, is er geen pro-
bleem, want dan ben ík de professional.
Maar als zij partners zijn, mijn gelijken, en
wij praten over een zaak, dan kijken ze niet
naar mij en ze luisteren ook niet naar mij,
want zij begrijpen elkaar onderling heel
goed en ze denken: o, die Mirjam... Ik moet
dan enorm kracht bijzetten om gehoord te
worden. Ik voel me dan buitengesloten.’’

Is dit specifiek iets voor de advocatuur,
of de Zuidas?
,,Nee. Ik heb het er met kapsters over gehad,
met allerlei vrouwen, omdat ik dat eerst ook
dacht: het zal wel de apenrots zijn. Dat is
gewoon niet zo. Iedereen loopt ertegenaan.
Als ik aan jou vraag: wie zitten er bij jou in
het bestuur, dan zijn het vaak mannen. Je
beseft het vaak niet eens! Als jij in het be-
stuur wilt, lukt dat je niet. Het gekke is, dit
verschijnsel doet zich pas voor als je echt
aan de top zit. Dus niet als je ‘gewoon’ 
medewerker bent, dan ben je gelijk aan 
je collega’s.’’

Hoe verklaart u dat? Zijn dat andere 
typen mannen?
,,Nee, want met die mannen ben ik ook 
medewerker geweest en toen luisterde 
iedereen prima.’’

Maar als het er echt toe doet, op top -
niveau, dan vertrouwen mannen eerder
een man?
,,Ja, ja! En dat begrijp ik ook. Want ik 
schakel ook echt makkelijker met vrouwen.
In onze maatschap bij Baker McKenzie 
zitten nu vier vrouwen in de top. Dat helpt,
er is een andere dynamiek.’’
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‘Ik heb 
me altijd

geërgerd aan
vrouwen 

die zeggen: 
ik wil geen

excuus-Truus
zijn’

Korte stilte. Ze vervolgt: ,,Ik vind het moei-
lijk dit onderwerp te brengen vanuit nega-
tiviteit. Ik denk altijd: als een man zo’n 
interview leest zal hij wel denken ‘nou nou’.
Sekseongelijkheid is een ingewikkeld on-
derwerp om mee naar buiten te treden. 
Ik was bang mezelf kwetsbaar en zwak te
maken door te zeggen waar ik tegenaan
liep, maar ik heb me er overheen gezet. Als
ik ’t niet zeg, doet niemand het.’’

Je verantwoorden voor het feit dat je
bent gepasseerd is altijd moeilijk.
,,Dat is niet leuk, want dan denken mensen
snel: er speelde vast nog iets anders.’’

Ze was toch niet zo goed.
,,Precies.’’

Vrouwen moeten ook bij zichzelf te rade
gaan.
,,Wat ik zo jammer vind, is dat ze vaak den-
ken: het gaat me toch niet lukken. Of ze
denken: o, voor die topfunctie moet ik 
voldoen aan een lijst van honderd punten.
Een man kíjkt niet eens naar dat lijstje. 
Een vrouw voelt zich ook snel minder. Die
denkt: ach, ik heb nu ook wel een leuke
baan en ach, laat ik maar niet naar de tele -
visie gaan, laat Piet maar gaan want hij wil
het zo graag. En stiekem vindt ze het ook
eng. Dat is onze valkuil. Of: als Piet zo graag
in dat bestuur wilt, toe dan maar. Zo komen
mannen allemaal in die bestuurtjes en gaan
omhoog. Zo zonde! Het zit ook erg in de 
opvoeding, hè. Meisjes moeten bescheiden
zijn, jongetjes niet. Ik denk dat dit díep in
onze cultuur zit. Dat raak je nooit meer
kwijt. Als ik over een zaak vertel op kan-
toor, dan denk ik: zit ik niet op te scheppen?
Het ligt zo subtiel. Als een man over een
zaak vertelt, denk ik helemaal niet: wat een
opschepper.’’

U hebt nu veel vrouwen in uw team.
,,Eerst bestond mijn team alleen maar uit
vrouwen. Ik was een beetje rebels hè, ik
wilde alleen vrouwen aannemen totdat we
hier dat evenwicht hebben bereikt. Daar
kreeg ik kritiek op. Zo van: je loopt zo te
toeteren over diversity, dan moet je het zelf
ook in praktijk brengen. Ik heb nu drie
mannen op mijn afdeling, van in totaal
twintig. Het is ontzettend leuk meer balans
te hebben. De dynamiek in het team veran-
dert, het is een goeie beslissing geweest.’’

Wat vinden die mannen ervan?
,,Het zijn echt leuke mannen en ze maken
er grappen over als wij vrouwen het weer
eens hebben over schoenen, jurken en

mode en zo. Ik hou ervan als medewerkers
er stijlvol uitzien.’’

Vrouw zijn op de Zuidas heeft ongetwij-
feld ook voordelen.
Denkt lang na. ,,Ik merk dat ik een pitch
makkelijk kan winnen als een vrouw be-
paalt wie de opdracht krijgt. En er komen
steeds meer vrouwen op hoge posities. Ik
moest onlangs naar Chicago voor een pitch
bij een bedrijf waarvan de ‘general counsel
wereldwijd’ een vrouw is. Dat was een
makkie. Dat is een soort omgekeerd ge-
lukje.’’

Wat vindt u ervan als het een makkie is
omdát u een vrouw bent?
,,Dat vind ik helemaal prima. Die mannen
hebben zoveel voordeel en ook al zo lang
voordelen gehad. Als ik dan een keer een
voordeel heb, denk ik: top.’’

Er is natuurlijk de eeuwige discussie
over positieve discriminatie.
,,Daar heb ik me altijd aan geërgerd, aan
vrouwen die zeggen: ik wil geen excuus-
Truus zijn. Echt kapót aan geërgerd. Als een
man door een vriend wordt benoemd,
denkt die helemaal niet: ‘ik ben een excuus-
Wim’. Nee! Dat begrip bestaat niet eens. En
bovendien: je kunt een baan toch gewoon

aannemen en bewijzen dat je het kunt?
Neelie Kroes werd door Barroso via een
quotum in de Europese Commissie geko-
zen. Nou, ze heeft zich daarna dubbel en
dwars bewezen.’’

Zelf kwam ze zonder vrouwenquotum op
de lijst voor de Eerste Kamer, waar fractie-
voorzitter Annemarie Jorritsma zorgde
voor vijf vrouwen bij de top tien op de
VVD-kandidatenlijst. Ze staat op plaats
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 negen. Politiek zal ook ‘een oefening zijn 
in geduld’, realiseert ze zich, want Haagse
processen zijn een stuk taaier en trager dan
die in de advocatuur. ,,Ik ga kijken of die
wereld bij mij past, want ik ken hem niet
goed en ik heb overal een mening over.’’
Haar partij leverde in het huidige kabinet
slechts één vrouwelijke minister, Cora van
Nieuwenhuizen. Mark Rutte meldde daar-
over: ‘Ik had wel graag meer willen hebben,
maar uiteindelijk geldt: we gaan voor de

 beste mensen’. ,,Of dat pijn deed? Op dat
terrein kan ik kennelijk nog wel wat toe-
voegen.’’ Schaterlach.

Waar komt die werklust, die drive toch
vandaan? Ze is, denkt ze zelf, behept met
een ‘ambitie-gen’. De aard van het beestje.
De Blécourt kreeg het arbeidsethos mee
van haar ouders. Vader (ondernemer) en
moeder (verpleegkundige) runden een van
de eerste particuliere verpleeghuizen in
Nederland, Renesse in Bosch en Duin. Het
stond naast hun eigen huis. ,,Mijn ouders
wilden eigenlijk een hotel beginnen, ze wa-
ren toen pas in de 20. De eerste gast was een
mevrouw die ernstig ziek was en zij is daar
gebleven. Zo is dat gekomen. Alle mensen
die er woonden, waren chronisch ziek of
ernstig ziek. Mensen in een rolstoel, die niet
konden praten. Ik weet nog alle namen.
Mijn zusjes en ik, en later ook mijn broertje,
liepen daar altijd rond en hielpen mee met
de verzorging. Vonden ze ook leuk, die kin-
deren over de vloer. In mijn studententijd
kwam ik ieder weekeinde naar huis om er
te werken.’’

Heeft dat u gevormd?
,,Ik heb dat nooit zo doorgehad, maar toen
ik mijn biografie schreef, realiseerde ik me
dat dit ons natuurlijk heeft gevormd. Het 
is helemaal niet normaal dat je zo’n band
krijgt met allemaal zieke mensen, die dan
ook doodgaan. Mijn vader nam mij een keer
mee naar het ziekenhuis, waar een van onze
bewoners lag. Ze was heel ziek en ik was
dol op die mevrouw, een Indonesische. Ik
was een jaar of 13. Ze was aan het doodgaan
maar ik bleef gewoon met haar kletsen. Ik
vond dat heel normaal.’’

Had u verdriet als iemand doodging?
,,Ja, maar het hoorde erbij. Er wordt vaak ge-
dacht dat dit traumatisch is voor kinderen,
maar zo heb ik dat nooit ervaren. Er waren
veel eenzame mensen. Maar het was toch
een soort thuissituatie voor hen. Ze waren
samen en er werden leuke activiteiten geor-
ganiseerd.’’ 

Wat gaf meer voldoening, het werk wat
u nu doet, of toen.
,,In mijn studententijd werkte ik elk week-
end in het verpleeghuis. Als je het hebt over
hard werken: ik vond de hele dag mensen
wassen, aankleden, verzorgen veel harder
werken dan wat ik nu doe. Kleed maar eens 
iemand aan die niks kan. Bedden verscho-
nen, dan moest je iemand omrollen en ver-
schonen die helemaal onder de poep zat.
Dat is echt zwáár werk. Ik werkte dan van

half 8 tot half 6, dus véél minder uren dan
nu, maar toch was ik veel vermoeider. Dus
ik heb het als een luxeleven beschouwd,
wat ik hier doe. Daardoor. Er zou veel meer
waardering moeten zijn voor mensen die
dit werk doen.’’

Uw moeder kreeg vrij jong de ziekte van
Mesulam, een zeldzame ziekte waarbij
je je spraak kwijtraakt.
,,Ze kon steeds minder, maar haar hersenen
bleven goed. Het is verschrikkelijk moeilijk
als je niet kunt praten, je niet kunt uiten. 
Ze was jarenlang ziek. Op het laatst kon ze
vrij wel niks meer. Doordat mijn vader de
ervaring van het verpleeghuis had, heeft hij
haar in huis kunnen houden. Dat was voor
ons kinderen heel fijn. Dan zei mijn vader:
nou Marre, welk cijfer geef jij je leven, van  
1 tot 10. Dan nog stak ze zeven vingers op.
Heel fijn. Ze was 69 toen ze stierf. Veel te
jong, maar er was niks aan te doen. Daar
moet je je bij neerleggen. En dat moet je 
leren.’’

Hoe heeft u dat gedaan?
,,Toen mijn moeder ziek werd, ben ik be-
gonnen met mediteren. Vanuit het verdriet.
Ik dacht: ik moet nu echt leren met mezelf
te zijn en in mezelf te zijn.’’ Lange stilte.
,,Het brengt... hoe zeg je dat... het voegt echt
iets toe aan je leven. Ik zou niet meer zon-
der willen. Het maakt rustig. Het doet je 
beseffen dat er meer is.’’ 

Meer dan?
,,Meer dan werk. Materie. Er is meer tussen
hemel en aarde. Ik ben christelijk opgevoed,
mijn moeder ging twee keer per dag op
zondag met zes kinderen lopend naar de
kerk; ik ben naar bijbelklas geweest, maar
ga niet meer naar de kerk. Meditatie ver-
schilt niet zoveel van bidden. Het klinkt
een beetje zweverig, maar als je mediteert,
ga je naar boven en is er verbinding, simpel
uitgelegd. Ik ben in Bhutan geweest, bij 
een klooster, zo bijzonder. Het was ijskoud.
Adriaan zei: kom in de tent! Maar je voelt
geen kou, je voelt geen tijd. Fantastisch.’’

Wat voor inzichten heeft de ziekte van
uw moeder u gegeven?
,,Dat vind ik een moeilijke vraag. Oeh, ja.
Heel moeilijk.’’ Ze denkt lang na. ,,Dat het
leven kort is, dat je er alles uit moet halen.
Het kan zó anders zijn. Dat heb ik vaak ge-
zien. Dus ik doe heel veel. Advocaat wor-
den, een boek schrijven, de Eerste Kamer,
de wereld rondreizen. Ik heb gewoon haast.
Misschien is dat het altijd wel. Ik wil alles
uit het leven halen.’’ �


