Rotterdam, december 2019
Beste mensen,
Traditiegetrouw gaat onze decemberbrief over de vergelijkingen die te maken zijn tussen de door ons
voor de kerstkaart uitgezochte schilderijen en onze personenschadepraktijk. Kunst en gezondheid zijn
namelijk al heel lang met elkaar verbonden. Denk bijvoorbeeld aan het schilderij "De anatomische les van
Dr. Nicolaes Tulp" van Rembrandt. De relatie tussen kunst en gezondheid is ook de reden waarom het
Rotterdamse museum Boijmans Van Beuningen tijdens de renovatie vijf sculpturen in het Rotterdamse
Erasmus MC tentoon stelt. In dat ziekenhuis – waar het lichaam, net als in onze praktijk, hoofdzaak is –
laten die sculpturen de komende jaren de kracht en kwetsbaarheid van de mens zien.
Door middel van het dit jaar gekozen werk vragen wij graag uw aandacht voor muziek. Want ook
de muziek is al heel lang verbonden met de schilderkunst. Vergelijk ook het boek "Muziek aan de
Muur" (De Jongh, 2008). Daarin wordt de betekenis en de symboliek van muziek in de Nederlandse
schilderkunst tussen 1500 en 1700 beschreven. Hoofdstuk 4 van dat boek heeft als titel "Muziek als
Medicijn". Dat is ook de naam van een stichting van de Erasmus MC Foundation. Die stichting heeft
door middel van wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat – als een patiënt voor, tijdens en na een
operatie naar muziek luistert – die patiënt significant minder angst, pijn en stress ervaart. Als Muziek
als Medicijn in de gezondheidszorg wordt geïmplementeerd, dan komt dat het welzijn van de patiënt
ten goede. Terug naar de kerstkaart.
Het getoonde schilderij is van Tamara Stoffers (1966). Het heet "De handen zijn het begin van de
creatie". Met "de handen" doelt Tamara Stoffers niet alleen op de handen van de dirigent, maar ook op
de handen van de muzikant. De handen van de dirigent brengen alle klanken samen. Aldus laten die
handen de muziek spreken. De overdreven expressies van de dirigent helpen om de fijnste nuances uit
een muziekstuk naar boven te halen. Door de manier van dirigeren wordt de uitvoering ook een visueel
spektakel: eigenzinnig, vol overgave en energie.
De vol tederheid getekende hand op het schilderij bespeelt een gedroogd viooltje. Met die verbeelding van
het concert brengt Tamara Stoffers niet alleen de poëzie en de kwetsbaarheid van de muziek naar voren,
maar ook de bijdragen van elk individu. Want hoewel de instrumenten samen één muziekstuk vormen,
zijn het al die verschillende handen die de muziek elk op hun eigen manier tot uitdrukking brengen. Zo
beschouwd zijn de handen het begin van de creatie, aldus Tamara Stoffers. Die menselijkheid verleent de
muziek haar schoonheid, tijdloosheid en kwetsbaarheid. Als een gedroogde bloem.
Een vergelijking met onze praktijk dringt zich weer op. Want ook onze praktijk vergt een menselijke
benadering. Ongevallen zijn van alle tijden en slachtoffers zijn kwetsbare mensen. En toch, en toch,
en toch: men kan dezelfde dingen anders zien. Zo vraag ik mij af of het allemaal wel met de handen
begint. Volgens mij begint alles namelijk met of in het brein, een gebied waar Maarten Tromp Advocaten
relevante expertise in heeft. Traditiegetrouw en met een knipoog naar die expertise hebben wij de
binnenkant van de kerstkaart daarom wat opgefleurd. Voor een muzikale twist is daarbij dankbaar gebruik
gemaakt van een ander werk van Tamara Stoffers. Inderdaad breinbrekend…
Wij wensen u een 2020 toe waar veel muziek in zit.
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