
Z
eherinnert zich
nogprecieshoe ze
zich voelde, opdie
bewustekoningin-
nenacht inhet jaar
2000. Samenmet

haarmanenwat vriendenstond
MirjamdeBlécourt in eenafgela-
dencafé.Het groepjewas volop in
feeststemming, toenhaar telefoon
ging. Zewist dat ze gebeld zouwor-
denoverhaar kandidaatschapom
internationaal partner teworden
bij het prestigieuze advocaten-
kantoorBakerMcKenzie.Overde
promotiewas ze zeker: zehadbij
BakerMcKenzie een vandehoog-
ste omzettenbehaald enmeerdan
genoegwetenschappelijkepubli-
caties ophaarnaam.Eindelijk zou
haar jarenlangeknetterhardewer-
kenbeloondworden, dacht zenog,
terwijl ze zichdoordemenigte
naarbuitenwurmde.Daarnam

Het is geenkwadeopzet datmannen
vooralmannenbenoemen,meent
advocaat-partnerMirjamdeBlécourt.
Zij lijdt ookaandatkloongedrag: ‘Ik
werkhet liefstmet vrouwen.’Maar er
moetwel iets veranderen.

DoorMapOberndorff
Fotografie:AnneTimmer

‘Ikhadhet idee
dat iedereen
gelijkwerd
behandeld’

zeop.Het spijtme,hoorde zehaar
baas zeggen.Wehebbenbesloten
dat jeniet degeschiktekandidaat
bent. Eerst voelde zeongeloof.Hoe
wasdit in godsnaammogelijk?Ze
had vooraf alle partners gepolst en
hetmerendeel zouophaar stem-
men.Meteendaarnaoverviel haar
eengevoel van verslagenheid, alsof
degrondonderhaar voetenwerd
weggeslagen.Enzewaskwaad.
Dat eenandermetminderpapie-
renwél tot partnerwerdbenoemd,
was zóonrechtvaardig.
Eengoedeuitlegkreeg zeniet.

Wegwezenbij dieballentent, zei
haarman,Adriaan, resoluut. Ze
bleef een vollemaand thuis.Daar
dronghetbesef door.Deandere
–minder geschikte –kandidaat
was eenman. Zewas gepasseerd,
alleen vanwegehet feit dat ze een
vrouwwas. Een voor eenbelde ze
haar tegenstemmersop.Opde

‘Wegwezenbij
dieballentent’,
zei haarmanna
demisgelopen
promotiebij

BakerMcKenzie.
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vraagwaaromzehaarhadden
laten vallen, gaf geen vanhen
duidelijk antwoord. Langzaam
wakkerdehaar strijdlust aan.

Naar deEersteKamer
Maanden later luktehetDe
Blécourt (54) alsnog internationaal
partner teworden.Binnenenbui-
tendeadvocatuurwerd zebekend
metdedoorhaar ontwikkelde
methode-DeBlécourt,waarmee
bedrijvenbij reorganisatiesde
geijkte ‘last-in-first-outmethode’
kunnenomzeilen. Ze is verschil-
lendemalenuitgeroepen totbeste
vrouwelijke arbeidsrechtadvocaat
vanEuropaenprijkt opalle lijstjes
metmachtigeNederlanders.Haar
hogepositie gebruikt zeomzich
voor vrouwenhard temakenvoor
eengelijkebehandeling eneenbe-
teredoorstroomnaarde top.Dat
doet zeniet alleenbinnenBaker
McKenzie,maarook voorhethele
Nederlandsebedrijfsleven. Zo is
ze een vandegrondleggers van
dehuidigeWet streefcijfers, diebe-
drijvenertoemoetbewegendertig
procent vanhunbestuurders en
commissarissenuit vrouwen te
latenbestaan.Ook is zepleitbe-
zorger vaneen verplicht vrouwen-
quotum.Binnenkorthoopt ze zelf
depolitieke arena tebetreden. Ze
staathoogopdekieslijst vande
VVDvoordeEersteKamer.
Bovenalwil ze een rolmodel zijn

voor andere ambitieuze vrouwen.
Daaromheeft zehaar levensver-
haal oppapier gezet.Dezeweek
verschijnthaarboekVrijgevochten,
overhaar ‘ongebaandepad’naar
de top.
Met een stralende lachopent ze

dedeur vanhaar ruimevrijstaan-
dewoning, inde lommerrijke
omgeving vanBoschenDuin.
Haarweekendtenue: strakke
spijkerbroek, zwart colbert, glan-

MirjamdeBlécourt
staat voordeVVDop
de lijst voordeEerste
Kamerverkiezingen.
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haken.Toenpasbegreephijwat
DeBlécourt bedoelde.Het is ook
geenkwadeopzet, benadrukt ze.
‘Mijn collega’s zijnoverhet alge
meenaardige, competenteman
nen.Maar zebeseffenniet dat ze
voortdurendklonenbenoemenen
daardoorniet zienwelkpotentieel
ze laten liggen.’Daaromgelooft
zedat alleeneenquotumtot een
echtedoorbraakkan leiden. Ze
maakt zichzelf ook schuldig aan
dat kloongedrag, zegt zemet een
grijns. Binnenhaar eigen team
heeft zenagenoegalleen vrouwen
aangesteld. ‘Diebegrijp ikbeter
en vind ikfijner ommeesamen te
werken.’

Welkekwaliteiten van vrouwen
zijn andersdandie vanmannen?
‘Doordebankgenomennemenze
minder risico’s enkunnenzebeter
out of theboxdenken.Mannen
denkeneerder:wehebbenhet al
eenkeer zogedaan, dus zodoen
wehetnuweer.Ookhebbenvrou
wenoverhet algemeenwatmeer
empathisch vermogen.’

Uwerktbijnadertig jaarbij Baker
McKenzie enadviseert ook raden
vanbestuur vangrotebedrijven.
Wathebtu indie tijd zien ver-
anderen? ‘Er zittennu ietsmeer
vrouwenbij ons indemaatschap,
maardie verschuivinggaatheel
langzaam.Degrootste ontwikke
ling zie ikbij onzeAmerikaanse
cliënten.Dieweigeren tegenwoor
dig vaakeenopdracht te gevenaan
eenkantoordat voordepitch een
teammet alleenmannenopze
afstuurt. Ik verwachtdatNeder
landsebedrijvenopeengegeven
momentdatbeleidook zullen
invoeren.Welmerk ikhier dat in
besturenalmeer overdiversiteit
wordt gepraat. Vroegerwerdhet
afgedaanals onzin,maardiehou

dingwordt eigenlijknergensmeer
geaccepteerd.’

Voorhet keukenraamstaand,wijst
zenaar eengrootwit huis inde ver
te.Daar groeide zeop, als oudste
van vier kinderen.Haar jeugdwas
zorgeloos,maarbestondookuit
hardwerken. Palnaast deouder
lijkewoninghaddenhaarouders
een verpleeghuisuit degrondge
stampt,waarde jongeDeBlécourt
na schooltijd en indeweekenden
moestmeehelpenmetde verzor
ging vandebewoners.Dooden
ziektewarennet zo verwevenmet
haar levenals liefde engeborgen
heid. Af en toe stondze samenmet
haar vader aanhet sterfbed van
iemanddie zekort daarvoornog
hadgewassenen voorgelezen. Ze
genoot vande levensverhalen van
deouderen, vande saamhorig
heidmetde verpleegsters. Endoor
die vroege confrontatiemetde
sterfelijkheid leerde ze te relative
ren.Eeneigenschapdiehaar later
goed vanpaskwam.Net alshaar
arbeidsethos.

Christine Lagarde
Zeging rechten studeren, omdat
zemetdie studie veel kantenop
kon.Het leekhaar leukkinder
rechter teworden.Deadvocatuur
was eerder een schrikbeeld.Bij
een vrouwelijke advocaatdacht ze
aaneensaai persoon ineen lange,
degelijke rokmetplatte schoenen.
Ze studeerdeaf in civiel énfiscaal
recht enbelandde via een stage
plek tochminofmeerper ongeluk
indeadvocatuur. Zeweetnoggoed
wanneer ze echtwerdgegrepen
doorhet vak.Datwas toenwijlen
Eberhard vanderLaan, die vóór
zijnpolitieke loopbaanalsproces
advocaatwerkte, haarmeenam
naar een zitting. Zijnbevlogen
enbetrokkenmanier vanpleiten

CVMIRJAM
DEBLÉCOURT

Geboren:8maart
1964 teZeist

Studie: privaat-
recht enbelas-
tingrechtaande
Rijksuniversiteit
Leiden

Loopbaan:
1990–heden
Advocaat, partner
arbeidsrecht en
diversebestuurs-
functiesBaker
McKenzie

2006–2011
BestuurStichting
WomenonTop

2007–2015
BestuurStichting
HetConcertge-
bouwFonds

2009–2011
Voorzitter Stich-
tingFemaleCan-
cerFoundation

2018–heden
Voorzitter raad
van toezicht
Rutgers

Ik riep: ‘Nu luisteren jullie naar
míj.’ Collega’s praten er nog over
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zende top, de langeblondeharen
los.Deadvocaat oogt ontspan-
nenen leidtmet rustige tredhaar
bezoek rond.
Binnen lijkthetweleenwereld-

museum.Hetportiekwordtopge-
sierdmeteenaltaar volChinese
souvenirs, indedoorgangnaarde
woonkamer ligteen levensecht
zebrakleed,meegenomenvaneen
reisnaarAfrika.Opdesalontafel
staanschaaltjesenbeeldjesuitge-
stald,afkomstiguitexotische lan-
denalsMyanmar, IndiaenNepal.
Voorderamenmetuitzichtopde
grote tuin liggen inMarokkaanse
stijl eenpaarokergelematrassen,
bezaaidmetkleurrijkesierkussens
uitBali.Het isoverduidelijkdatde
topvrouwhoudtvanverre reizen.
Diegevenhaar rust, zegt ze. ‘Dan
ben ikeindelijkevenweguitmijn
hoofdenuitdeomgevingwaar
ikalsadvocaat,moederenvrouw
voortdurendvanallesmoet.’

Werktunog steeds samenmetuw
tegenstemmers vandestijds? ‘Ze
werkenernunietmeer,maar ik
hebnogwel langmet ze samen-
gewerkt. Inhetbegin vond ik
datmoeilijk,maardaarben ik
overheengestapt. Later vond ik
het eigenlijkwelhandig. Ikwist
precieswie ikwel enniet kon
vertrouwen.’

Dachtuniet: bekijkhetmaar, ik
wil nietsmeermet jullie temaken
hebbenenga lekker ergens anders
werken? ‘Datdacht ik zeker.Maar
toen ikweer eenbeetje totmezelf
was gekomen, realiseerde ikme
dat ik opeenanderkantoorpre-
cieshetzelfde zoukunnenmeema-
ken.Opdatmomentbesloot ikhoe
danookpartner teworden.’

Hoehebtudat voor elkaar
gekregen?‘Doorde confrontatie

aan te gaan, voormezelf op teko-
men, tedreigenmet vertrek enmet
mijn vuist op tafel te slaan.’

Datheeft ze sindsdien vaker
moetendoen. ‘Totdie afwijzing
had ikhet ideedat iedereengelijk
werdbehandeld. Erwarennet
zoveelmannelijke als vrouwelijke
advocatenenzewerktenallemaal
evenhard. Pas toen ikdemaat-
schapbinnenkwam,ontdekte ik
dathet voor vrouwenveelmoei-
lijker ishunplek te veroveren.
Mannenstaanaltijd vooraanbij
het benoemenvanbesturenofbij
het samenstellen vaneen teamdat
naar eengrote klant inAmerika
moet reizen.Bij vergaderingen
worden vrouwengeïnterrumpeerd
of zelfs volledig genegeerdbij het
nemenvanbesluiten.’
Als een vrouw tocheenkeer – zo

nodigmet stemverheffing–de
aandacht opeist, zegtDeBlécourt,
wordt ze al snelweggezet als
hysterisch. ‘Zoheb ikooit bij
een vergaderingover eennieuw
winstverdelingssysteemwaar ik
tegenwasgeroepen: “Nugaan jul-
lie evennaarmíj luisteren.”Dat is
jarengeleden,maarmijn collega’s
beginnenernog steeds af en toe
over.’
Opeen leiderschapscursus voor

partnerswereldwijd inColorado
zag zeookdatde vrouwenzwaar in
deminderheidwaren.Erwerden
groepjes van vijf gemaakt,met
steeds viermannenenéén vrouw.
‘Hetwasgoedbedoeldomde
vrouwenzo te spreiden.Maarhet
gevolgwasdatdemannenmet
elkaar alle opdrachtenmaakten
ende vrouwer voor spekenbonen
bij zat.’ Een vandeaanwezige
mannennamze latermeenaar
een vrouwenevenement vanhet
advocatenkantoor.Het luktehem
bij geenenkel clubje omaan te

DeBlécourt inhaar
huis inBoschenDuin.
Doorhet keukenraam
kanzehaar ouderlijk

huis zien liggen.
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wakkerdehaar enthousiasmeaan.
Tweeënhalf jaar geleden vertelde
zehemdatnogbij een toevallige
ontmoetingbij eenballetvoorstel-
ling indeStopera. Latenwebin-
nenkort eenkeer lunchen, zei hij.
Het is ernietmeer vangekomen.
Eenweek laterhoorde zedathij
terminaal ziekwas.
Haarbelangrijkste rolmodel is

ChristineLagarde, nudirecteur
vanhet InternationaalMonetair
Fonds,maardestijdsbij Baker
McKenziede eerste vrouwelijke
bestuursvoorzitter.DeBlécourt:
‘Ikbeschouwdehaar alsmijn
mentor.Doorhaarwist ikdat ik
partner konwordenenbleef ikdat
hardewerken volhouden.’

VolgensuwbroerBernardhebt
u eenextreemdoorzettingsver-
mogenenkuntu zichals een
hyenaergens in vastbijten. ‘Ik kan
inderdaadhelemaal opgaan inhet
bedenken vancreatieveoplos-
singen voor een reorganisatie of
oeverloospielenaaneenweten-
schappelijk artikel, totdat ikhet
echt goedgenoeg vind.’

Soms is zehard voor zichzelf.
Zoalsdie keerdat ze lesmoest
gevenaan studenten vandeLaw
FirmSchool inScheveningen,
maar ze indehaast thuis vande
trap viel. Ze voeldedathetmiswas,
maar is tochgegaan. Later, inhet
ziekenhuis, bleekhaar elleboog
gebroken.Ookzat ze eenkeermet
eengebrokensleutelbeenbij de
bondenaan tafel omteonderhan-
delenover een sociaal plan. ‘Je
bent zo vaakdoodzieknaar jewerk
gegaan’, zegthaarman,Adriaan,
dienetdewoonkamer is binnen-
gelopenomdeopenhaardaan te
steken.Maarhetmeestdrama-
tischemomentwas tochwel die
keerdat zedaagsnaeenoperatie
vanwegeeenbuitenbaarmoe-

‘Die vluchtwas gekkenwerk.Maar hetwerk
leiddeme af van de pijn enhet verdriet’

DeBlécourt beschouwt
ChristineLagarde als
rolmodel.
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derlijke zwangerschapnaar een
bijeenkomst inWenenvloog.

Waarommeldtu zichniet gewoon
ziekopzo’nmoment? ‘Ik zegnooit
iets ophet laatstemoment af. Er
zittenmensenopme tewach-
ten, denk ikdan.’ Ze is even stil.
Dan: ‘Die vluchtnaarWenenwas
natuurlijk eenbeetje gekkenwerk.
Aandeanderekant: hetwerk
leiddemeaf vandepijn enhet
verdriet.’

Tweekinderenkreeg ze samen
methaarman.Nadeeerste
bevallingoverwoog ze serieus
te stoppenmethaarbaan.Hele
dagenzat zemet zoon Jurriaan te
wiegen voorde televisie, starend
naarAmerikaanse soapseries
alsTheBoldand theBeautiful en
As theWorldTurns. ‘Heerlijkmet
mijn verstandopnul alleenmaar
genieten vanmijnbaby.’

Uwmanverteldedathij uit een tra-
ditioneel gezinkomten verbaasd
wasoveruw tomeloze ambitie.
Hij dacht: ikwordkostwinner,we
nemeneenstationcar eneen labra-
dor enMirjamgaatdekinderen
doen.Schaterend: ‘Heeft hij dat
gezegd?Maar ja, dat klopt. Enhet
hadook zomaaropdiemanier
kunnen lopen.Maarnaeenaantal
maanden realiseerde ikmedat ik
werken te leuk vondenmijn car-
rièrenietwildeopgeven.’

Zekerde eerste jarenalsmoeder
washetbehoorlijk afzien.Haar
manhadeenopleidingsplek voor
plastisch chirurg inMaastricht.
Doordeweeks stondDeBlécourt
er alleen voor enaanhet eind van
iedere langewerkweek reed ze
uitgeputmethaar zoonnaarhet
zuiden, omopzondagavondweer
terugnaarAmsterdamte racen.

Ookkwamdekeuzeomfulltime te
blijvenwerkenhaar op veel kritiek
te staan, vooral uit onverwachte
hoek. ‘Iederdinermet vrienden
ginghet erover enmoest ikme
verantwoorden.Wat zielig voor
dekinderen, zeiden ze. En: deze
tijd kun jenooitmeeroverdoen,
jemist zoveel.’Natuurlijk voelde
ze zich schuldig tegenoverhaar
zoons, zegt ze. ‘Maar als ik ziehoe
ze terecht zijn gekomen, voel ikme
alleenmaar trots.Wehebbeneen
heel hechteband.Ookalwonen
zeopzichzelf, ze gaannog steeds
meeop vakantie.’

Wat voor vrouwenhakenaf op
wegnaarde top?Bedachtzaam:
‘Vrouwendieniet goedkunnen
relativerenenzich te veel persoon-
lijk aantrekken.’Korte stilte. ‘Ik
hebecht geleerdmijneigenpad
te volgenenaltijd opmijn intuïtie
te varen. Zowerd ik inhetbegin
gewaarschuwdvoor journalisten.
Ikmoest geen interviewsgeven,
wantdie zoudenaltijdnegatief
uitpakken. Ikdenk juist dat die
mesterkerhebbengemaakt in
mijn vak.’

Zoheeft ze indemedia forsekri-
tiek geuit opdeFlexwet, diehet

vorigekabinet lanceerdeomde
arbeidsmarktbeter te stroom-
lijnen. Indekelder vanhaar
gastenverblijf hangtnog steeds
deposterwaarop ze samenmet
collega’shaarfijnuiteenzettehoe
diewet averechts zouuitpakken
enhet ontslagrechtnodeloos com-
plex zoumaken. Ingewikkeldhè?
grapte zenaarLodewijkAsscher,
toendeoud-minister vanSociale
Zaken vroegofhij depostermee
naarhuismochtnemen.Eendeel
vanhaar reparatieadviezen ziet ze
nu terug indenieuweWet arbeids-
markt inbalans.

Ustaat opplek9opdekieslijst van
deVVDvoordeEersteKamer.Wat
zijnuwpolitieke ambities? ‘Ik ga
eerstmaar evenkijkenofhet echt
wat voormij is enof ik voor een
politieke functieniet teuitgespro-
kenendirect ben.’

Uwmanvraagt zichaf of uw
persoonlijkheidwel aansluit.Hij
zei: ‘Mirjam is eraangewenddat
dingengaanzoals zijwil. Inde
politiekmoet je compromissen
sluiten.’ Ineens fel: ‘Ikdenkdat
ikheel goedcompromissenkan
sluiten. Als ik voor grote interna-
tionale cliëntenmetdebonden
over een sociaal planonderhan-
del, krijg ik ooknooit precieswat
ikwil. Trouwens, hethele leven
bestaat uit het sluiten vancompro-
missen.Binneneenhuwelijkmoet
jedat ook.’

Welk compromishebtumetuw
mangesloten? ‘Ikbenzielsgeluk-
kigmetmijn twee zoons,maar
ikhadnogwel eenderdekind
gewild. Adriaan vonddatwehetbij
tweekinderenmoestenhouden.
Zij zijn gezondenwekondenhet
nunogallemaal goedbolwer-
ken.’Met zachte stem: ‘Voormijn

gevoel heb ikdaar eencompromis
gesloten.’

Ook vanuit depolitiekwil ze zich
verder inzetten voor eenbetere
doorstroomvanvrouwennaar
hogeposities. Bij de zogeheten
topkadertraining vandeVVD
heeft ze al aandacht voorhet
onderwerpgevraagd.Daarwerd
positief opgereageerd, zegt ze.

DeVVD is geen voorstander van
een vrouwenquotum.Gaatude
partij opandere gedachtenpro-
beren tekrijgen? ‘Erhoeftwatmij
betreft niet per se eenquotumte
worden ingevoerd. Alsdebedrij-
ven zichaandeWet streefcijfers
gaanhouden, is hetniet nodig.
Maar totnu toe vertikkenzehet
zelfs inhun jaarverslag te zetten
waaromzeniet aandiedertig
procent vrouwelijkebestuurders
voldoen.Diewet loopt in2020af.
Dat lijktmeeengoedmomentom
tekijkenwat ermoet gebeuren.
Zokun jeookeen sanctie inde
wet opnemen inplaats vaneen
quotuminstellen.Of je legt vast
dat dedirecteurwordt ontslagen
als er geen verklaring inhet jaar-
verslag staat. Er zijn zoveel opties
omtot eenevenwichtige verdeling
te komen.’

Uhebt eerder gepleit voor een
aparteministerspost voorEman-
cipatie. ‘Daarben iknog steeds
voor.Wehebbennueenminister
voorOCWenEmancipatie.Maar
dieE is eraf gevallen. Ikdenk
dathet goed zouzijn als iemand
zich volopmetdit onderwerp zou
bezighouden.’

Zouuzelf diepostwillenbekle-
den?Hard lachend: ‘Nou, ik vind
wel dat een vrouwdatmoet gaan
doen,maar er zijn veelmeer vrou-
wendiedat zoudenkunnen.’

Dat isnogal eenbescheiden reac-
tie.Zedenktna.Danmet ferme
stem: ‘Het lijktmeeigenlijk een
heel leukepost.’❏

‘Ieder dinermoest ikme verantwoorden.
Zielig voor de kinderen, zeidenmijn vrienden’
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