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Rotterdam, 23 december 2012 

 

 

 

Beste mensen, 

 

Afgelopen woensdag ontving ik tijdens onze lustrum-kerstlunch in Oud Sluis van Gerda, 

Madelon en Gerben het bijgaande boekwerk. Wat ontzettend leuk en wat een aangename 

verrassing, dat jullie daar een bijdrage aan hebben geleverd. 

 

Voor een liber amicorum is het nog veel te vroeg, omdat ik nog lang niet van plan ben om te 

stoppen. Daarom noem ik het maar het “MTA-Memorial-XV”. Om een dergelijk boekwerk te 

mogen ontvangen is egostrelend en arbeidvreugde verhogend. In mijn ogen ook een mooi 

voorbeeld van een van mijn lijfspreuken: “give to get”. In volgorde van jullie bijdragen graag 

kort een enkel woord. 

 

Beste Pim, 

 

Al vele jaren ben jij mijn vaste medisch adviseur. Ik zou jou graag inhoudelijk willen ophemelen, 

maar dat valt onder het medisch geheim. Tijdens onze besprekingen (of daarna) komen altijd 

jouw hobby’s ter sprake (racen, rally’s en snelle auto’s). De speciale S-dag op het circuit in Assen 

zal ik nooit vergeten. De dag bestond uit verschillende onderdelen. Jij deed mij toen voor hoe je 

ook met mijn “gewone” auto nog steeds 180 km per uur kunt rijden, in “slechts” de derde 

versnelling, om vervolgens eenvoudig de bocht te nemen en door te schakelen naar de 230 km 

per uur. Anders dan jij stelt, vond ik dat niet een beetje hard. Ik vond het gewoon jammer dat het 

ook de topsnelheid bleek te zijn. En dan de stelling dat ik 3x in de rondte zou zijn gegaan!? Het 

idee alleen al… 

Maar het was wel een geweldige dag! 
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Lieve Mariëlle, 

 

Jarenlang was jij mijn secretaresse. Je werkte sneller dan het licht. De output was nagenoeg 

altijd foutloos. Sterker nog: en passant werd vaak nog iets verbeterd wat door mij fout was 

gedicteerd. En ook lagen direct altijd alle (en ook de juiste!) bijlagen in het postboek erbij. Je 

was altijd het “zonnetje” in huis. Geen klus was je te dol, geen dictaat te lang. De door jou 

gekozen woorden om mij te omschrijven zijn voor mij even zovele complimenten, waarvoor 

oprecht heel, heel veel dank. Kan Marc ondertussen al tegen wijn (en hoogte)? 

 

 

Beste Siewert, 

 

Lang gelden mocht ik bij jouw promotie aanwezig zijn. Het werd een cum laude, met onder 

andere de, lovend bedoelde, opmerking dat jij “irritant nauwkeurig” bent in je formulering. Jij 

kunt rake dingen schrijven in minder woorden dan anderen ervoor nodig zouden hebben. Ik 

bewaar plezierige herinneringen aan onze gezamenlijke optredens, waaronder de 

redactievergaderingen in verband met de zogenaamde PIV-serie. Jouw altijd zo zorgvuldig 

geformuleerde feed back op mijn concepten was natuurlijk altijd terecht en correct. Ik prijs mij 

gelukkig dat ik af en toe voor jouw studenten een gastcollege mag geven. 

 

 

Lieve Hilde, 

 

Je bent mijn favoriete arbeidsdeskundige. Ik heb grote bewondering voor de manier waarop jij 

tijdens de intake-gesprekken met mijn cliënten omgaat. Je neemt ze serieus, stelt ze op hun 

gemak en legt alles – ogenschijnlijk kinderlijk eenvoudig – graag aan ze uit. Je zegt wat je doet 

en je doet wat je zegt. Dat schept een band! Wij hebben samen de mediation-opleiding gedaan. 

Zes dagen gingen wij toen zeer intensief met elkaar om. Veel oefenen ook, zonder en met video, 

het maakte je niet uit. Op de laatste avond organiseerde je spontaan een bonte avond en was je 

een voortreffelijke ceremoniemeester. Hulde aan Hilde! 

 

 

Lieve Antoinette, 

 

Wat waren wij nog heerlijk groen toen wij elkaar tijdens de Grotius-opleiding leerden kennen. 

Ik heb de uitwisseling van het concepthuiswerk en het telefonisch overleg daarover altijd zeer 

gewaardeerd. En wat waren wij blij verrast als ons overleg ook nog tot de juiste antwoorden, 

althans relevante nuances, had geleid! Wel was het jammer dat de groep op zich geen 

“borrelgroep” was. Een plezierige bijkomstigheid was daardoor echter wel dat wij wat vaker 

met z’n tweeën in een kroeg en/of bistro zijn beland. Ik ben blij dat wij elkaar binnen Peopil-

verband nog regelmatig treffen in vaak zeer aantrekkelijke Europese steden. 

 

 



Beste Theo, 

 

Onze eerste ontmoeting was nog voor de MTA-tijd. Het was begin 1997. Jij werkte toen nog bij 

Nationale-Nederlanden. Wij waren beiden uitgenodigd door uitgeverij Samsom voor een 

concert als dank voor geleverde, schriftelijke prestaties. Fryke kon er toen niet bij zijn en 

daarom had ik een vriendin meegenomen (Weib). Ik had veel met haar bij te praten, nogmaals 

sorry voor de overlast. Het concert staat mij nog goed bij, het was de Carmina Burana. Wist je 

trouwens dat ik vroeger nog een blauwe maandag een koorknaapje ben geweest (Gesang)? 

Onze gezamenlijke optredens zijn nooit saai. Ik beschouw het als een groot goed dat wij elkaar 

plenair mogen “afkraken”, wetende wie het zegt en wetende dat de persoonlijke verhoudingen 

er niet door zullen worden geraakt. Daar moet op gedronken worden (Wein)! 

 

 

En dan last but not least: Beste Phil, 

 

Wat ben ik ontzettend dankbaar dat ik jou ooit heb ontmoet als trainer van een seminar over 

time management. Als ik terugkijk naar wat ik in al die afgelopen jaren heb gedaan, binnen en 

buiten de advocatuur, denk ik altijd weer aan jou. Daarnaast ben jij voor mij van onschatbare 

waarde geweest in een tijd dat ik binnen MTA te maken had met enige rebellie. Met grote 

betrokkenheid en empathie heb jij mij door die energie slurpende periode heen geloodst en 

gecoacht. Het begin van een innige en dankbare vriendschap. Ik ben blij dat ik een paar dingen 

terug heb kunnen doen. Ook weer een mooi voorbeeld van “give to get”. 

 

 

Lieve mensen, allemaal nogmaals heel hartelijk dank voor jullie bijdrage aan de MTA- 

Memorial-VX. Binnenkort ontvangen wij de digitale versie van het boekwerk. Begin volgend 

jaar zou ik dat graag op ons blog willen plaatsen, samen met deze bedankbrief, tenzij jullie daar 

bezwaar tegen hebben. 

 

Voor nu fijne dagen en tot snel in 2013! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Maarten Tromp 
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