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The Noble Purpose

Marco Borsato zong het een hele tijd geleden al: afscheid nemen bestaat niet.

Dit is voor mij dan ook geen écht afscheid. Het Tijdschrift voor Notarieel 
Management zal altijd een deeltje van mijn leven blijven.

Toen Anne Knops mij in 2012 vroeg om samen met Barend Blondé de eind- 
en hoofdredactie van TNM op te nemen, heb ik geen seconde getwijfeld om 
volmondig ja te zeggen. Met Barend is het altijd zalig samenwerken (en naar 
Manchester City gaan). Ik had nog een tweede reden: ik ben als jurist in de cij-
ferberoepen terecht gekomen (allicht omdat mijn vader een accountantskan-
toor had). En dankzij TNM en de contacten met de notariswereld kon mijn 
juridische opleiding toch af en toe nog even tot zijn recht komen. Dankje- 
wel, Anne, voor deze mooie kans!

Vele artikels geschreven en nagelezen, een hele rits onderwerpen gesuggereerd. 
Samengewerkt met fantastische redactiesecretarissen – dankjewel Brenda, Ca-
therine en Karel – en met boeiende collega redactieleden – ik zal onze gesprek-
ken missen, Barend, Tom, Jean-Luc, Luc, Katrien, Sofie, Paul, Lutgard, Frede-
rika en Filip. Ik ben jullie erg dankbaar voor de waardevolle momenten samen. 

Een mooi en uitdagend professioneel project roept mij en neemt mij op dit 
moment volledig in beslag. Ik ben accountant en bedrijfsrevisor en daar ben ik 
fier op. Het zijn prachtige beroepen. Het ondernemingsleven heeft ons hard 
nodig, nu nog meer dan ooit. Onze markt, ons beroep, onze aanpak, onze 
manier van werken moet evenwel grondig evolueren en future proof worden. 
We staan in ons beroep voor een “big bang”. En ik wil mijn steentje bijdragen 
in het veranderingsproces dat voor ons ligt. 

Graag maak ik van mijn laatste woorden in dit tijdschrift gebruik om jullie 
allemaal een “Noble Purpose” toe te wensen. Een reden om te doen wat je elke 
dag doet. Zowel privé als professioneel. Een zin voor je bestaan. 

Als je meer wil weten of lezen hierover, dan beveel ik jullie “Het Noble Purpo-
se Boek” van mijn goede vriend Olivier Onghena-’t Hooft aan. Eigenlijk zou 
dat verplichte literatuur moeten zijn voor elk van ons. 

Ik geef nu een aantal engagementen op, waaronder de hoofdredactie van dit 
tijdschrift, om mij volledig te weiden aan mijn Noble Purpose.

Hartelijk dank aan jullie allemaal, collega vrij beroepers, lezers! Zonder jullie 
was er geen Tijdschrift Notarieel Management. Het ga jullie goed!
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