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Weekend dichtbij

Albert Sok

H
et was van meet af aan duidelijk 
dat Tim Groeneweg goed mee 
kon op school. Wat heet, hij 
ging met zevenmijlslaarzen 
door de lesstof heen. ,,‘Jij kan 

best wat sneller’, zeiden ze in groep 3 tegen 
me’’, aldus de twintiger, die daarop in de 
weer ging met rekensommen die zijn leef-
tijdgenootjes pas in het jaar erna zouden 
krijgen.

Het bleef niet bij die sommetjes alleen, 
ook andere vaardigheden had hij binnen de 
kortste keren onder de knie. Al op zijn ne-
gende maakte hij daarom de overstap naar 
het Johan de Witt gymnasium in zijn 
woonplaats, omdat hij uitgeleerd was op de 
basisschool. Maar ook daar was het voor de 
Dordtenaar appeltje-eitje. Om toch enige 
uitdaging te houden op school kreeg hij veel 
extra vakken.

Desondanks haalde hij zijn diploma 
summa cum laude, ‘met het hoogste lof’. Uit 
diverse iq-testen was toen al herhaaldelijk 
gebleken dat Groeneweg hoogbegaafd is. ,,Ik 
weet eerlijk gezegd niet beter.’’

Inspanning
Na het gymnasium maakte hij de overstap 
naar de Erasmus Universiteit in Rotterdam, 
waar hij ook al met de hoogste versnelling 
aan het leren sloeg. Hij begon aanvankelijk 
aan de studies ‘Economie en bedrijfsecono-
mie’ en ‘Rechtsgeleerdheid’. Hoewel twee 
studies tegelijk ook al een behoorlijke in-
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 e Tim Groeneweg: ,,Ik wil niet alleen de 
jongste zijn, maar ook de beste worden.’’ 
FOTO FRANK DE ROOHoogbegaafde 

Tim (20) jongste 
advocaat ooit
spanning vroegen, voegde hij er al rap nóg 
eentje aan toe: ‘Fiscaal recht’. ,,Dat leek me 
ook wel lachen eerlijk gezegd.’’

En dat kon ook. ,,Ik pik dingen nu een-
maal snel op, al is het ook weer niet zo dat ik 
er niets voor hoef te doen natuurlijk. Ik 
moet er echt wel voor werken, studieresul-
taten komen absoluut niet vanzelf. Het ging 
inderdaad allemaal vrij vlotjes. Voor mij is 
het normaal, al snap ik dat het niet normaal 

ís. Maar van mij hoeft dat niet steeds bena-
drukt te worden.’’ Of het niet genoeg was 
volgden na die drie bachelors óók nog drie 
masters.

Van hoogbegaafden is bekend dat zij soci-
aal vaak achterblijven en het moeilijk vin-
den om zich onder leeftijdgenoten te bege-
ven. ,,Daar heb ik gelukkig geen last van. Als 
je je mondje bij je hebt, dan komt het goed. 
En gelukkig is dat bij mij zo.’’ 

Wie denkt dat Groeneweg enkel en alleen 
maar continu in de schoolboeken heeft ge-
zeten tot nu toe heeft het mis. ,,Ik ben altijd 
blijven korfballen bij Oranje Wit. Elke dins-
dag en donderdag en op zaterdag wedstrij-
den. Als dat niet meer had gekund, dan was 
ik direct gestopt met één van die studies.’’

Sinds kort is hij in dienst bij het Rotter-
damse advocatenkantoor HVG Law. Daar 
houdt hij zich onder meer bezig met juri-
disch advies bij bedrijfsfusies en -overna-
mes. ,,Ik ben blij dat ik op deze jonge leeftijd 
dit al heb bereikt: mijn studies afgerond en 
de baan die ik wilde. Het is nu aan mij om te 
bewijzen dat ik het waard ben. Ik wil niet 
alleen de jongste zijn, maar ook de beste 
worden.’’

Niet verheven
Dat wil allemaal niet zeggen dat hij zich 
verheven voelt boven leeftijdgenoten. ,,Ab-
soluut niet zelfs. Ik voel me niet beter of 
slechter dan anderen. Natuurlijk, ik kan 
dingen die zij niet kunnen. Maar een lood-
gieter kan weer dingen die ík niet kan. Zo 
simpel is het. Waarom zou je jezelf beter 
voelen?’’

Voorlopig is het keiharde leren nu even 
voorbij voor de twintiger, al betekent dat 
niet dat hij uitgeleerd is. ,,Nee zeker niet. Als 
advocaat/stagiair moet je allereerst de be-
roepsopleiding afronden en daarna moet je 
als advocaat telkens bijscholen, want de wet 
verandert continu. Het wordt veel meer 
‘learning on the job’. Het staat nu niet meer 
alleen in een boek, zoals op de universiteit. 
Ik heb een onwijs leuke studietijd gehad, 
maar het is nu tijd voor iets nieuws.’’

l 
Een studie fi scaal recht 
leek me ook wel lachen
 – Tim Groeneweg

Leren ging Tim Groeneweg altijd al goed af. Hij 
mag dan pas twintig jaar zijn, hij heeft drie 
masteropleidingen achter zijn naam staan en is 
sinds kort de jongste advocaat ooit. ,,Maar ik 
voel me niet beter dan anderen. Een loodgieter 
kan dingen die ik niet kan.’’


