
Lieve collega’s, 

 

deel uitmaken van LIQUI MOLY is iets heel bijzonders. Reeds 31 jaar 

ben ik deel ervan. Bovendien mag ik, vanwege mijn functie als "chef-

deel", ook delen, uitdelen, meedoen en moet ik soms helaas ook nota 

nemen. 

Het creëren van stabiliteit en continuïteit, vooral voor onze banen, 

was en is mijn belangrijkste taak. Een Herculestaak, vooral in 

onzekere tijden met een grote mate van onzekerheid, weinig 

mogelijkheden om te plannen en een hoog niveau van gevaar. Wij 

hebben de zekerheid van onze banen ondergeschikt gemaakt aan dit 

alles. Wij hebben elke crisis op deze manier overwonnen. Zonder 

kortstondig werk of iets dergelijks. 

Wij verzetten ons altijd tegen geschillen en twisten met een compromis, 

met de wil om tot een akkoord te komen. Ook niet gemakkelijk in een tijd 

waarin het opwindingsniveau voortdurend aan de bovengrens ligt. 

Nog erger dan permanente verontwaardiging zijn onzekerheid en angst. 

Beide werken brutaal verlammend. Voor individuen en hele economieën. 

Wij hebben daar objectiviteit, moed, vertrouwen, optimisme en ook ons 

gevoel voor humor tegenover gesteld. En, natuurlijk, het harde werk. Elke 

dag, 24/7. Beter dan zeuren, tieren en smoesjes verzinnen. 

Deel uitmaken van het geheel betekent niet alleen zijn. Dit is de 

basisgedachte van mijn Liqui Moly-familie-wereldwijd-filosofie. In een 

intact gezin zorgt de een voor de ander, help je elkaar, en maak je samen 

grootse dingen mogelijk. Voor het nut, het welzijn en het plezier van alle 

betrokkenen. Dit is de belangrijkste boodschap die van ons bedrijf uitgaat. 

Veel belangrijker dan de klassieke succesverhalen die we aan de lopende 

band produceren. Ons vermogen en onze wil onderscheiden ons. Soms is 

er ook het geluk van de dapperen.... Dan schrijven we de branche- en 

economische geschiedenis. 

Waarom zijn wij succesvol? Waarom vinden klanten over de hele wereld 

ons aardig, vinden zij ons aantrekkelijk en kopen zij onze producten? 

Natuurlijk passen onze concepten & strategieën precies bij de behoeften 

en wensen van onze zakenpartners en consumenten. Maar wat is er nog 

meer? Fatsoen, eerlijkheid, respect, verdraagzaamheid, erkenning, zorg, 

vertrouwen, liefde. Dat is de kern van onze bijzondere manier van werken. 

Het zijn onze waarden en beginselen. Al tientallen jaren oefenen we die. 

Dat brengt niet alleen succes, maar ook voorspoed, vriendschap en vrede 

- voor ons en onze klanten. 

31 jaar is een lange tijd, dat wel. Zeker als je alles geeft... Tijd, hersenen, 

onvoorwaardelijke inzet. Hartzeer en kwelling liggen dicht bij elkaar.... 

Stoppen is zwaar. Vooral met iets waar je van houdt. Maar ik doe het nu 
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en stap uit de business, in een nieuw, hopelijk even opwindend hoofdstuk 

van mijn leven. Ik laat me verrassen door wat er nog zo al komt. Als mijn 

laatste werkdag koos ik voor 22 februari 2022. Het is een goede datum om 

te onthouden. :-) Tot dan gaan wij natuurlijk samen voluit verder. Er is nog 

genoeg te doen! Ik wil immers nog van de resterende maanden met jullie 

genieten en smullen.  

Na al die tientallen jaren (al bij al heb ik al bijna 50 werkjaren op mijn 

palmares) heb ik echt zin om iets nieuws en anders te gaan doen - ondanks 

alle liefde voor alle mensen met wie ik in die tijd heb mogen samenwerken 

en die mij zoveel gegeven hebben. 

Het voelt alsof ik de liefde van mijn leven verlaat, terwijl ik heel goed weet 

dat ik haar wreed zal missen, maar, dat het toch moet.... Ik heb me vaak 

afgevraagd of ik gewoon verliefd ben op dit bedrijf en het werk, of er door 

geobsedeerd ben.... De hartstocht die het lijden veroorzaakt.... Dat is 

onvermijdelijk als je zo euforisch en passievol bent als wij. En je hebt je 

emoties niet altijd onder controle - eerder omgekeerd. Zoals dat gaat met 

een verslaving.... 

Ik wil (eindelijk) weer mijn eigen meester zijn. Zelfbeschikking en vrijheid 

kunnen niet beleefd worden als ondernemer. Te veel druk en te veel 

mensen, bedrijven, autoriteiten en instellingen die aan je trekken en je 

opeisen. En dan op een gegeven moment, als het meer verveelt dan 

kriebelt, is het tijd om te gaan. Er valt zeker iets voorbij de berg of de 

volgende bocht te ontdekken en te beleven.... En daarom wil ik, heel 

eenvoudig, mijn verdere leven met een nieuw hoofdstuk beginnen. Net op 

tijd voor mijn 65e verjaardag, nadat wij in 2021 klaar zullen zijn met het 

schrijven en publiceren van de balans. 

Ik kan mij de laatste keer niet herinneren dat ik los, zorgeloos, zonder 

verantwoordelijkheid, maar met groot gemak door het leven ging. Het is 

niet het werk met zijn gewone taken en problemen die aan mij hebben 

gevreten, maar wel de zorgen, de angsten, maar ook de teleurstellingen, 

de pijn en soms zelfs de woede. Zo gaat dat nu eenmaal als je een 

gevoelsmens bent zoals ik, en plicht gaat boven alles. Onbetrouwbaarheid, 

slordigheid, luiheid en arrogantie zijn voor mij een verschrikking. Domheid, 

onvriendelijkheid, onverdraagzaamheid, met inbegrip van haat en 

hatemongering.... Er zijn een heleboel dingen die mij de stuipen op het lijf 

jagen. Ik verkies Love Storm boven Shit Storm! Of zoals wij in mijn jeugd 

verkondigden: "Make love, not war." Gemakkelijker gezegd dan gedaan, 

op elk moment, in deze wereld en in het bedrijfsleven. 

Soms denk ik dat het een klein wonder is hoe ver ik überhaupt ‘relatief 

ongeschonden’ gekomen ben.... Dat is zeker ook aan jullie te danken, die 

mij veel kracht en stabiliteit hebben gegeven - deels in grote vriendschap. 

Daarvoor wil ik jullie bedanken!! 



Een teken van deze wereld is vergankelijkheid. Niemand kan houden wat 

hij heeft of blijven wat hij is. - Je kent deze zin. Wij mensen hebben het 

moeilijk met het besef hiervan. Alles is eindig, alles gaat voorbij. Onze 

dagen op deze planeet zijn geteld. Ik voel nog steeds dat het leven een 

geschenk is, waar ik zeer dankbaar voor ben. En daarom wil ik, voordat het 

eindigt, dit geschenk volledig uitpakken. 

Mijn genegenheid voor jullie allen en mijn gevoelens voor mijn levenswerk, 

voor mijn kindje, Liqui Moly/Meguin, zullen zeker nooit ophouden. Maar 

persoonlijke gevoelens en dagelijks bestuur zijn twee verschillende dingen. 

In drie decennia van intieme omgang met het bedrijf, met alle lieve mensen 

en onze klanten over de hele wereld, zijn diepe vriendschappen ontstaan. 

Vrienden en de kinderen van mijn vrienden - en ook familieleden - werken 

voor ons of behoren tot onze klanten. Wij allen samen hebben het bedrijf 

in de best mogelijke positie gebracht. Robuust en flexibel zullen wij ook de 

uitdagingen van de toekomst aankunnen. 

Dat ligt dan niet zozeer aan mij, maar aan het geweldige team, een zeer 

gemotiveerd, loyaal, hardwerkend en slim stel. Blijf een ondernemer. 

Medeondernemer. Doe iets! Elimineer grieven en lever sterke bijdragen 

om het bedrijf vooruit te helpen. Zonder poeha en veel gedoe om niets, 

maar doelgericht en resultaatgericht. Laat je niet opvreten door het 

monster van de bureaucratie en in slaap wiegen door de ambtenarij. Ga 

ervoor, doe niet aan mierenneukerij, denk groot. Snel en grondig. Loop niet 

alles af volgens het boekje, maar ga een stapje verder. Geïnspireerd, niet 

ongeïnteresseerd. Ijverig in plaats van lui. Verantwoordelijk in plaats van 

"Het kan me niet schelen". Het zijn niet de bean counters en de 

kleingeestige winkeliers die het succes maken, maar mensen die het grote 

geheel zien, de zaken energiek aanpakken en consequent grote doelen 

nastreven. Combineer je plichtsgevoel met plezier in je werk. Op die 

manier put je zelfs kracht en levensvreugde uit je werk. 

Mijn vriend Günter Hiermaier zal, samen met jullie allen, de onderneming 

met succes blijven leiden, enerzijds ononderbroken, maar anderzijds ook 

met nieuw elan en hopelijk veel vernieuwingen. Slim, menselijk, met al zijn 

vaardigheden en ruime ervaring. 

  



Onze moeder, de Würth Groep en de familie Würth zelf blijven 

betrouwbaar en enthousiast achter ons staan, voor ons en naast ons. 

Alles is dus optimaal geregeld voor een soepele en toekomstgerichte 

overgang. Tot die tijd stellen we nu echter nog een paar records op en 

zetten we nog een paar spectaculaire knallers neer. Vooruit met de geit! 

We gaan door! Blijf genieten van een mooie creatie, je liefde! 

 

Heel hartelijke groeten 

Jullie  
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