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Topadvocaat Mirjam de Blécourt 
(1964) adviseert internationale 
bedrijven bij reorganisaties en 
overnames. Nee zeggen bestaat 
niet in haar werk. Niet gek dus 
dat ‘de vrouw met het mes’  
verlangt naar het meest schaarse 
goed in haar leven: rust.

TEKST: MINOU OP DEN VELDE | BEELD: BRENDA  
VAN LEEUWEN | VISAGIE: MANOUS NELEMANS

‘ Nieuwe indrukken  
geven mij rust’ 

MIRJAM DE BLÉCOURT

‘Nee’ bestaat niet
“Mensen denken van mij: lang, blond, mooie jurk, 
zij hangt vast elke avond in Amsterdam aan de bar 
en leidt een jetset leven. Maar in Dubai in een 
mooi hotel zitten niksen, is niks voor mij. Adriaan 
en ik zijn de hele wereld over geweest. Oeganda, 
Rwanda, Zuid-Afrika, Libië. Zo hebben we deze 
maskers verzameld. Twee jaar geleden hebben 
we een weekendje Libanon gedaan. We werden 
voor gek verklaard! Ik weet nog dat we met de   
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‘ Nu de jongste ook  
het huis uit is, voel ik 
me niet ineens oud. 
Ik denk juist: we 
moeten gauw een 
weekend stappen!’

MIRJAM DE BLÉCOURT (1964) is arbeidsrechtadvocaat en 
partner bij het internationale advocatenkantoor Baker & McKenzie dat 
ook een kantoor in Nederland heeft. In zowel 2011 als 2012 werd ze  
verkozen tot Beste Arbeidsrechtadvocaat van Europa door het toonaan-
gevende journalistieke platform International Financial Law Review.

Niet klagen maar dragen
“De zin van het leven, daar was ik 
op mijn 30ste niet mee bezig. Ik 
dacht: ik maak zoveel mogelijk lol 
en ik wil veel werken. De omslag 
kwam aan deze keuken tafel. Mijn 
moeder zei: ‘Jij bent áltijd aan het 
werk. Straks krijgen je zussen 
 kinderen; denk eens na of je dat 
ook leuk zou  vinden.’ Kinderen?  
O já! dacht ik. Goed idee! Mijn 
moeder was altijd heel goed met 
dingen in mijn leven waar ik zelf 
niet aan dacht. Diezelfde avond 
zei ik tegen Adriaan: ‘Ik denk dat 
het tijd is voor kinderen.’ We 
waren al vijf jaar samen, maar 
hadden het nog niet eens gehad 
over of we verder het leven in wil-
den. Aan eindeloze praatsessies 
deden wij niet. Hij zei: ik wil mijn 
opleiding afmaken. Oké, zei ik, dan 
moet je maar een jongere vriendin 
zoeken! Hij zei: oké, prima. Toen 
was het klaar. (schaterlach) Als 
een kind in de kern is wat je wilt, 
kun je maar beter duidelijk zijn. 
De eerste  drieënhalf jaar met de 
baby deed ik alleen – met oppas-
sen, mijn ouders en mijn zus. Ik 
zat in Amsterdam, Adriaan zat in 
 opleiding in Maastricht. We zagen 
elkaar alleen in het weekeind maar 

we waren gelukkig. Mijn  collega’s 
hadden niet eens door dat ik een 
kind had. Soms moest ik tot 23 uur 
’s avonds op pad. Niemand dacht: 
hoe doet ze dat? Daar zat ik niet 
mee. No nonsense, zo waren mijn 
ouders ook. Warme mensen die 
hard werkten. Ze hebben samen 
de eerste verpleeghuizen in Neder-
land opgezet. Ziekte was klote, 
vonden ze, maar andere problemen 
waren er om op te lossen. Niet 
 klagen maar dragen. Hup, door!”

De vrouw met het mes
“Thuis, in het weekend, werk ik in 
deze kamer. Ik teken een kwestie 
vaak op als stripverhaal: hier heb  
je de cliënt, dit is de dochtermaat-
schappij, en dat is het probleem.
Ik vind het creatieve proces leuk. 
Uitdokteren hoe we een zaak zo 
kunnen oplossen, dat iedereen, 
inclusief de wederpartij, wegloopt 
en denkt: het was niet leuk maar het 
is wél goed. Bij Europese reorgani-
saties sta ik vaak werkgevers bij.  
Je hebt de dynamiek tussen vak-
bonden, ondernemingsraden, werk-
gevers en werknemers, en politieke 
onderstromen waarmee je rekening 
moet houden. Je kunt wel een super 
goedkoop sociaal plan willen, maar 
uiteindelijk wordt niemand daar blij 
van, en dat is ook niet goed voor de 
cliënt. Familierecht is niks voor mij. 
Daar is niks zakelijks aan. Ik zou 
overspannen worden van al die 
 verhalen. Uithuisplaatsingen van 
kinderen vind ik verschrikkelijk. Bij 
echtscheidingen, als ouders maar 
over geld blíjven vechten, denk ik: 
kom op jongens, hak een knoop 
door en ga door met je leven. Maar 
dat kun je niet zeggen, want mensen 
willen ook over hun emotie praten. 
In 2000 bedacht ik een andere 
manier van reorganiseren; ik werd 
‘de vrouw met het mes’ genoemd. 
Heeft een bedrijf nieuwe functies 
nodig, dan laat je de oude vervallen 
en kun je voor elke nieuwe functie 
de beste werknemer kiezen. Dat 
noemen ze nu de methode De 
Blécourt. De media schreven dat  
het solliciteren naar je eigen baan 
was. Maar dat is het niet. Voor werk-
nemers is het goed omdat het goed 
gaat met het bedrijf. Zo denk ik.”

Geen echte Vis
“Deze kandelaars kreeg ik van
mijn vader. Ik ben het sterrenbeeld
Vissen maar ik voel me geen echte 
Vis. Vissen zijn een beetje dromerig. 
Mijn beste vriendin weet alles van 
astrologie. We bellen elke dag. Als ik 
twijfel of ik iemand aan zal nemen, 
vraag ik wat zij ervan vindt. Dan 
vertel ik welk sterrenbeeld ze heeft 
en soms zegt ze: nee, dat moet je 
niet doen. Die is te vlinderig, niet to 
the point genoeg.”

 kinderen in Mali waren en op een 
dak sliepen. Om 4 uur werd het licht 
en zagen we vrouwen met kruiken 
door de bergen komen om water te 
halen. Ik wil mijn kinderen laten zien 
dat er ook mensen zijn die anders 
leven dan wij. Die nieuwe indrukken 
geven mij rust. Op kantoor lopen 
mensen in en uit. ‘Nee’ bestaat niet 
in mijn werk. Je bent altijd aan het 
kijken of je grote bedrijven kunt 
 binnenhalen. Alleen op vakantie 
heb ik de kans om te reflecteren: dat 
bestuur wat ik doe, heeft dat nog 
zin? Heb ik nog impact?”
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Troostbeeld
“Mijn vader kreeg een hartaanval toen ik 13 was. 
Hij overleefde het, maar vanaf dat moment was ik 
heel bang om iemand te verliezen. Ik besloot dat ik 
zoveel mogelijk met hem moest doen. Drie keer in 
de week ga ik bij mijn vader langs, ik ben bewust in 
de buurt blijven wonen. Daardoor hebben we een 
nauwe band gekregen. Mijn moeder is twee jaar 
geleden overleden. Ik vroeg me altijd af of ik dat 
wel aan zou kunnen. Toen ze ziek werd, wilde ik 
leren mediteren. Ik kon niet maar doorhollen, nu 
moest ik echt rust nemen. Ik nam een privéleraar 
die elke zondag drie uur lang kwam. Eerst hield ik 
het maar 60 tellen vol. Nu mediteer ik anderhalf 
uur. Je denkt aan niks, dat is zo bijzonder. Ik weet 
nog goed waar ik aan dacht vlak voordat ze over-
leed. Ik zag mezelf als jong meisje met mijn moeder. 
Ik lag in een veld met gele bloemen. Mijn moeder 
zei: ‘Ga maar lekker slapen.’ Ik kan me niet herin-
neren of dat ook echt gebeurd is. Maar dat beeld gaf 
me troost. Even stilstaan bij mijn jeugd, mijn leven. 
Waar ik nooit tijd voor heb. Toen ik nog thuis woon-
de, zaten we op vrijdagavond altijd met ons gezin 
en alle vrienden in de zitkamer. Dat zie ik nog zó 
voor me. Heel warm, echt gericht op het gezin. In 
deze tijd heb je dat niet meer zo. Wij maakten in  
het weekend ook altijd tijd voor de kinderen. Maar 
doordeweeks heb ik zo veel feesten en reizen voor 
mijn werk, terwijl die gezelligheid toch belangrijk 
is. Dat besefte ik pas toen mijn moeder stierf.” 

Chanel of jeans
“Ik ben gek op 
mode. Als ik werk, 
draag ik meestal 
een strakke jurk 
met een jasje. Geen 
wijde zak. Of de 
ander dat waar-
deert, daar denk ik 
niet over na. Geen 
seconde. Thuis 
draag ik het liefst 
een korte spijkerrok met stoere laarzen en een 
T-shirt. Maar daarin voel ik mij precies hetzelfde 
als in dit Chanelpakje.”

‘ Mijn collega’s hadden 
niet eens door dat ik 
een kind had. Ik zat 
daar niet mee’

Rommelkont
“Die rommel daar rechts, dat ben ik. Links slaapt 
Adriaan. Hij is perfect netjes. Als ik mijn schoenen 
in de keuken zet, zet hij ze op de trap. Inmiddels 
heeft hij me zo afgericht dat ik ze daarna naar boven 
breng. Uiteindelijk vind ik een opgeruimd huis ook 
wel fijn.”
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Kopje koffie
“Ik zit het liefst op dit plekje buiten. 
Ik voel me gelukkig hier, te midden 
van de rust en de natuur. Nicolaas, 
de jongste van 18, is net het huis 
uit. Ja, daar zit ik dan! Nee, ik voel 
me niet ineens oud. Ik denk juist: 
we moeten gauw een weekend stap-
pen! Hij vertrok met de bus om 3 
uur ’s nachts naar Schiphol,  
om in Brazilië kitesurfles te geven 
met zijn neefje. Ik ben niet meege-
gaan met de bus. Ik vermoed dat 
Nicolaas dan zou denken: ben je 
gek geworden?! Ik ben wel opge-
staan en heb een kopje koffie voor 
ons gemaakt. Ik sta er wel bij stil, 
oké, dat was het. Maar ik heb geen 
traan gelaten. Ik mis hem nu nog 
niet want hij is net een week weg, 
en ik weet hoe leuk hij het heeft. Ik 
gun het hem.” ■

Scherpe kantjes
“Dit is mijn moeder. Wat een superstuk hè? Mijn moeder was zwart-wit 
en duidelijk. Als ik een tentamen had gehaald, zei ze: heel knap, wan-
neer is de volgende? Zo was ze. Mijn vader haalde de scherpe kantjes 
eraf door er dan een grap over te maken. Hij was een lieve man. Als ik te 
hard leerde, kwam hij ’s avonds naar me toe en zei: nu heb je genoeg 
gedaan. Hier heb je een stukje kaas. Hij lette goed op me.
Voordat mijn moeder stierf, is ze jarenlang ziek geweest. Ze had de ziek-
te van Mesulam. Langzaam viel alles uit, net als bij ALS. Afschuwelijk. 
Maar geestelijk bleef ze goed. Ze heeft het moedig gedragen. En lief ook. 
Opeens pakte ze veel meer mijn hand. Dat zou ze normaal niet zo snel 
doen, dat was meer iets voor mijn vader. Maar toen ze niet meer kon 
praten, ging ze op een andere manier communiceren. Heel schattig. Ik 
zei: mam, ik begrijp hoe afschuwelijk het voor je is dat je niets meer 
kunt zeggen. Maar voor mij ben je nog steeds dezelfde moeder.”

‘ Mijn  
moeder was 
altijd heel 
goed met 
dingen in 
mijn leven 
waaraan  
ik zelf niet 
dacht’
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