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Nooit achteromkijken

Of ze een stukwilde schrijven over haar eigen succes en hoe het zo

gekomen is. Ze ging zitten maar gooide bijna elke zin weg. Klonk dit
niet te opschepperig? En zo bijzonder vond ze het zelf allemaal niet.

Haar eigen succes analyseren, dat is best moeilijk, ondervond arbeids-

advocaat Mirjam de Blécourt (46). Niet dat ze et iets op tegen heeft als

andere vrouwen het doen. Nee, in het geheel niet. Sterker nog, ze moe-

digt het aan. Kom achter dat bureau vandaan en laat weten watje graag

wilt en wat je goed kan. Dat heeft Mirjam zelf ook gedaan, nadat ze

merkte dat mannen zo a fl de top kwamen. Maar de opdracht voor dit
boek bleek lastig. Toch w1l ze graag meewerken. Sinds ze de biografie

van Sandra Roelofs las, dat is pas een echte topvrouw volgens Mirjam,
heeft ze extra belangstelling voor Georgië. Dit stuk moest er dus ko-
men. En daarom ïs ze zo slim het een ander voo r haar te laten schriiven.

Ik interviewde Mirjam een tijd geleden voor 1/e t Parool. Sindsdien weet

ik inderdaad dat ze kerhard en veel werkt en dat ze knopen kan door-

hakken als de beste, maar dat ze inderdaad ook bescheiden is. Dat ze

ineenkrimpt wanneer ze wordt aangekondigd als topadvocaat. Terwijl
ze tegelijkertijd graag een voorbeeld is voor andere vrouwen die de top

willen bereiken.
Want een topvrouq dat is Mirjam. Dat is niet alleen een kwalifica-

tie maar ook een voldongen feit. Ze is niet alleen arbeidsrechtadvocaat

maar ook internationaal partner bij het belangwekkende advocaten-

kantoor Baker & McKenzie. Onlangs is ze uitgeroepen tot beste vrou-

welijke arbeidsrechtadvocaat van Europa, de prijs werd uitgereikt door

Cherie Blair-Booth. Daarnaast is ze een fervent voorvechtster voor een

betere positie van vrouwen in het bedrijfsleven als een van defounding

rnothers van Women on Top. Ook schreef ze samen met goede vrien-

din Heleen Mees en Mike Jansen, tot voor kort voorzitter van Baker

& McKenzie Amsterdam, een wet die is aangenomen door de Eerste

Kamer, om streefcijfers voor vrouwen in raden van bestuur en raden van

commissarissen te krijgen.
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Mirjam weet precies waarom het voor vrouwen niet eenvoudig is om

de top te bereiken. Zeishettastbare bewijs dat het desondanks niet on-

haalbaar is. Een echtgenoot, twee zoons en een functie waarvoor bijna

24 uur per dag bereikbaarheid vereist is. Mirjam wist ook niet altijd hoe

ze dit moest combineren, maar toch is het haar geiukt. Al moesten haar

zoons tijdens vakanties voorstellen dat Mirjam maar twee afgebakende

uren per dag mocht bellen en mails beantwoorden. Wat ze dan wel weer

een heel creatieve en pÍettige oplossing vond.

E,en workaholic is ze in de ogen van velen. Dat kan Mirjam zich best

voorstellen. Zelf zegt ze àat ze ook floreert in niks doen. Toen ze met

zwangerschapsverlof was van haar eerste zoon keek ze samen met haar

zus, die in dezellde periode een kind kreeg, hele àagenThe Bold and the

Beautifulen hingen ze aanheÍ zwembad. Moeilijk te geloven voor wie

haar ook maar een beetje kent, maar volgens Mirjam is het echt waar'

Succes hangt volgens haar voor een gÍoot deel af van keuzes maken'

Niet alleen de juiste, maar keuzes op zich. Daar heeft ze bewondering

voor, mensen die dat doen. ook als vrouwen op haar kantoor besluiten

om meer bij hun gezin en vrienden te willen zrjn en af te zien van het

partnertraject. Die keuze begrijpt zeheel goed, alleen heeft ze zelf een

urrdet" gemaakt. Maar Mirjam zegtveel mensen Íe zien die maar tegen

keuzes áan blijven schuren en die daardoor tussen wai en schip vallen.

ZeIf heeftze altijd duidelijk gekozen, zelfs toen ze nogniet goed wist

wat ze wllde. Dat kiinkt gek, maar het is zo. Want als Mirjam iets wist,

is het dat zewaÍze deed goed wilde doen. Op het laatste momentz gze

afvan een studie tandheelkunde omdat een tandartsenvriend van haar

ouders had gezegd dat het niets voor haar was. Dat ze vast goed was in

het gepriegel op de vierkante millimeter, maar dat het sociaal een lastig

b".*p *ui, dui mensen van de zenuwen nauwelijks konden Praten- a1s

ze in'de stoel lagen. En dat het daarnaast ook praktisch onmogelijk is

met zo'n boor in je mond.

Geen tot nauwelijks contact met mensen? Ze besioot dat het dan

toch iets anders moest worden. Rechten. Daar kon ze tenminste nog
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alle,kanten mee op. De eerste twee jaar waren vreselijk zwaar, toch
studeerde zehard, met hoge cijfers a1s bewijs. Want ja, keuzes, of het
nou eerste keuzes ziin of_niet, daar ga je achter staan. Dus trok ze op
een zonnige dag waarop de mee ste studenten naar het strand gingen de
gordijnen van haar studentenhuis aan het Rapenburg i' L.à",.,'di.ht
en studeerde ze dapper door. Têgen advocaatstagiairs waarvan ze merkt
dat ze elke avond met hun vrienden in de kroeg hangen zegt ze dan ook
dat ze een ander vak moeten kiezen. of op zh minst een ander kantoor.
want ze verwacht toewifding en doorzettingsvermogen. En ze hoeven
echt niet zo hard re we rken als zllzerf , *unt 

"i ziet ooÈ wel in dat dit uit-
zonderlijk is, dat ze dat van niemand kan vragen behalve van zichzelf.
Maar mensen moeten wat ze doen goed doen. trn met enthousiasme.
want Mirjam loopt zelf nog altijd over van enthousiasme voor haar
vak en voor de mensen met wie ze werkt. Dat raatste is heer berangriik,
daarop heeft ze het kantoor waarvooÍ ze werkt nu al ruim trui"tiijou.
geleden uitgekozen.

Na haar studies arbeidsrecht en fiscaal recht solliciteerde ze, in een
tijd waarin de banen schaars waren, bij vier bedrijven. Bij de optiebeurs
op een pr-functie. En bij stibbe, Pricewarerho.,secoopérs en Baker &
McKenzie. Bij Stibbe zat ze oog in oog met Van Brunschot, volgens

,Mirjam een grootheid in de fiscale ad.,oiatuur. Ze kreeg..,, jnu, fr.*
York aangeboden en kon a1 snel vertrekken. Het was niJ het ánige be-
drij.f dat viel voor Mirjam, mer haar goede papieren * voor haar sJriptie
had ze een 9,5 - en tomeloze enthousiasme-. Ze werd, bij alle ,ri., de
bedrijven aangenomen. Maar ze kon niet kiezen. Hou. r.nd., zeihaar
dat ze moest kiezen voor het bedrijf waar ze de mensen het prettigst
had gevonden . Ze koos en ze bleef. Want Mirjam is trouw .à toyát.
Haar ouders, broer en zussen en haar nee{es en nichtjes ,i1,, ,-rog ultild
de mensen met wie ze, rraasÍ haar eigen gezin, het -..rt o-gát. Ë.,
een vriendin uit haar jeugd die ze onderhand meer als zus dan a'ís ,.rie,r-
din ziet. Ze vindt het belangrijk om mensen om haar heen te hebben
die haar goed kennen. Daarom koos ze ook niet voor Stibbe dat haar
een jaar New York aanbood, iets waar andere net afgestudeerden van
dromen. Mirjam wilde niet naar Amerika, veel te veÍ van haar famiiie
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vandaan. Haar broer was toen pas vijf en de gedachte om zo veÍ van
hem vandaan te zijn kon ze nret verdragen.

Mirjam is beschermd opgevoed maar tegelijkertijd vrij. Haar jeugd
en haar ouders waren een belangrijke inspiratiebron voor de rest van
haar leven. Ze noemt haar ouders een supercombinatie. Haar vader is

een echte mensenman. En haar moeder zakelijk sterk. Ze noemt haar
moeder een mooie stijlvolle vrouw die ervan gruwde als haar dochter
per se die lelijke schoenen wilde of die groene parka - toch stond ze
het toe. Ook toen haar zusje haar mooie lange haren afknipte. Mirjam
vindt het knap van haar moeder datzehaar kinderen eigen keuzes liet
maken, ook al strookten ze niet altijd met de hare. Het maakte dat
Mirjam al jong haar eigen pad leerde kiezen. Ze is de oudste thuis,
daarna komen er twee zussen en een broer. Haar jongste zus is tien jaar
jonger, haar broer zelfs twintig jaar. Volgens Mirjam w^s ze duidelijk
de oudste en heeft dat haar waarschijnlijk voorbereid op een leidende ro1

later. Haar tien jaar jongere zus kent nog steeds alle door Mirjam zelÊ
geschreven liedies uit haar hooÍd, doordat ze die uit haar hoofd moest
leren voor de zoveelste familieverjaardag. Mirjam moet lachen a1s ze
eraan denkt. Ja, als je iets doet dan moet je het goed doen. Dat adagium
zat er aIlongin.

Mirjam groeide op in Bosch en Duin, midden in de bossen met veel
dieren om zich heen. Er liepen rond het huis we1 honderd konijnen, een

paardje, veei kippen en een varken. Ze speeTde er buiten met haar zus-
sen en met haar neef es en nichtjes, met wie ze tot de dag van vandaag
een warme band heeft. Ze ging naar de Kees Boekeschool in Biltho-
ven, een school waar creativiteit en solidariteit gestimuleerd werden.
Elke week speelden ze een nieuw toneelstuk en in de klas, samenge steld
uit drie leeftijden, hielpen de oudsten de jongsten. Na die vrije school
vonden haar ouders het tijd voor een wat strengere middelbare school.
Hun dochter kon immers nog steeds niet ontleden. Een typische rijke-
luisschool noemt Mirjam haar middelbare school nu. En een enoÍme
culture clash voor dat meisje van die vrije school. Vliegen afvangen, ze
leerde daar wat het betekende. Het kwam haar later van pas. Omdat ze

daar leerde hoe je ermee om moest gaan. Met een afzeikcultuur waarin
mensen heel graag de beste wilden zijn, soms koste wat het kost.
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Ze houdt zich url mcer dan rwinrie jaar staandc in het ltcclrijÍilo,cn.
En hoe . Ovcr rvat haar drijÍt l-rocÍ-t ze niet lang ne tc dcnke n. Or-raÍ-l-r:rr.r-

kclijkheid cn vrijheid. Hoevecl Nlirjam ook vln hazrr f:rrnilic en vricr.r-
dcn l-ror-rdt, hoe lo1'n1l zc ook is airn het kzrntoor wi\àr zc a1 zo lang l-Irrrd
r.cror rverkt, ze cíjÍèrt zichzelf nict rves. En rvil altijd kunnen clocn rvat
zc rvil. Daart)tn gaitt zc he t ook nict langziram eens rustiger airn docn, al
zou halr cchtge noot hct best eczcllie \.'indcn als N4ir.iam \,vilt rnecÍ thuis
zott zt1n. En deecl zc tlat ook nict toen zc t\,vee klcir-rc hindcrcn had, al
moest zc clat bekopcn rnet hccl wat colrmcntaeÍ op het schoolplcin cn
zelfs in h:rar vriendc:rrl<ring. Flcn slechtc moeder r,vcrci ze rvcl ccns ge

nirend. F)n natuur"lijk is drt nict leuk. N{aar e1s zc nu zieïwaï een 1eu1<e ,

zelf.sttndiee jongcns ze hecÍt yggrtgebracht en hocycel dic.iglgcr-rs r.an
cle rve rcld l-rebben gczien in clc vcle LlvolrtullÍliikc r':rk:rntie s die zc n-rct zc
J,,,,rb-:r.hl" J;rrr irtr'fi /(' nLrH\'rl\ -l)ijt r ln.

Spijt hcbben hccÍt tiberhrrupt secn zin, leerclc zc vl,n ha:u schoor-r
mocdcr. Nooit echteromki.jkcr-r, r,vant dan slaat clc trvijfèl toc. 7l,r t.i.ln
elkc clae opnicurv cluizend opties. Zo lict ze ooit cen juar Nov Yrrk
schictcn. l,'Ianr spijt, nee , clat heeft zc nooit gehacl. Ze hccft da:rrna hccl
veel gcrcisd. En girat clat var-raf nu no!ï r.eel mccr doen. War-rt N,lirjam
heeÍi cr nos ecn lunctic bij ecirlee.cn. Ze is sinds kor-t bcnoemcl in ccr-r

irrtcrnationale Rll<r:r & X,'lcl(enzie fi.tntlon.In dc rverclcl ven N{ir-j:rnr
de Rlócourt sluitcn er gccu dcuren rnaaL irunncn er elkc dau opnieurv
l-ree 1 r'ccl open" Zo zreÍ zc d.tï. En z.o gaat 1-ret ook.

(lcschrcr.cn rloor RrtI.LL. S'r'r;rrr,;

Frcc/tttt:t.jotrrrttli:/t,itoor orrlt:r ttttdr:rr:IIct i)rrool, I{cr-Lr, \/ivir rz Vrrrgirls

,\ lc
tI o olilo.fit icr
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