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VERANTWOORDING 

Acht-en-half jaar geleden kwam ik tot het besluit een proefschrift te schrijven over 
Slachtofferhulp. 
De productie van een proefschrift is de droom van iedere doctorandus. Dit werd 
mij bij het behalen van mijn doctoraal examen voorgehouden. Hierbij mag worden 
gemeld dat deze suggestie werd meegegeven aan het Instituut voor de Weten
schap der Andragogie aan de Universiteit van Amsterdam. 

Mijn verlangen bleek van langere duur dan dit instituut, zodat ik tussentijds te 
rade moest bij de Pedagogische Faculteit. 
Een dissertatie neerzetten heeft veel weg van een marathonloop of van een tocht 
over zee. Je begint eraan en je hebt het vermoeden dat je op enig moment de 
bestemming zult bereiken. Maar precieze kennis van hoe en wanneer ontbreken. 

De metafoor van de, in mijn geval, halve marathon door het door mij geliefde 
Amsterdam, lijkt geslaagd. Temeer als men bedenkt dat men daarbij door vele 
bekenden langs de kant, al dan niet in politie-uniform, wordt aangemoedigd vooral 
verder te gaan. 
Ook de tweede beeldspraak lijkt van toepassing. Deze heeft betrekking op de 
zeegang van een robuust gebouwd en daarmee zeewaardig schip. De bemanning 
van dit vaartuig verlaat de haven in het geloof hun missie te volbrengen. Het ver
trouwen op het succes daarvan laat zich baseren op ondermeer de kracht van de 
voortdrijving, de vaste ligging van schroef en schroefas en de competentie en 
toewijding van degenen, die het schip bevaren. Het schip kan zeer wel de wijde 
zee kiezen maar zal op enig moment de vaste wal weer bereiken. 

Voor dit proefschrift ben ik schatplichtig aan alle betrokkenen bij Slachtofferhulp 
Amsterdam/Amstelland in de periode van 1985 tot heden. Al deze mensen waren 
zeer uitzonderlijk in de vormgeving van navolgend document. 
Uiteraard waren er, binnen en buiten Slachtofferhulp, mensen die ik met naam en 
toenaam moet bedanken vanwege hun informatie of ondersteuning van morele en 
administratieve aard. Zo noem ik Anneke Glijnis, Wil Molenaar, Gordon Harcourt, 
Annette Pleysier, Ineke de Vries, Ronald OdenMrchen, Nelleke Toenders, Liesbeth 
de Rijck van der Gracht, Jeroen Steenbrink, Cees Goes, Cora de Rijk, Harm 
Eigeman, Corina Stoop-Kamsteeg, Monique Ros, Ans van Dijk, Harry Kunneman, 
Mare Groenhuysen, Tike de Haas-Niekerk, Gert Jan Slump, Jeroen Bartelsman en 
Joyce van Kooten. 

In het bijzonder ben ik erkentelijkheid verschuldigd aan mijn promotor Jacqueline 
de Savornin Lohman. Om maar even in de maritieme metafoor te blijven. Zij was 
de loods, die de brug beklom op een moment van hoge zeegang, toen haar 
voorganger op uiterst mistige wijze het schip had verlaten. Evenzeer gaat mijn 
erkentelijkheid uit naar Joop Hox die, zo ongewis als ik was over een acceptabele 
onderzoekswijze, mij een werkbaar en goed aansluitend model van research wist 
aan te bieden. 

Steun kreeg ik ook, al die jaren door, van mijn lieve Elly, echtgenote en Astrid, mijn 



even lieve dochter. Hier neem ik de gelegenheid te baat mijn ouders te gedenken. 
Zij zijn er niet meer maar ik weet zeker dat zij mij de productie van dit proefschrift 
van harte zouden hebben gegund en daarop trots zouden zijn. 

Tenslotte gaat mijn dank uit naar Dat- of Diegene, die voor altijd in menselijke 
termen ongekend zal zijn, maar van waaruit de oorsprong van ons aller dus ook 
mijn handelen afkomstig is. 

Assendelft, januari 1999 


