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Voorwoord

De woorden van Picasso, die als motto op de vorige bladzijde staan zijn kenmerkend 
voor de gang van zaken bij het onderzoek waarvan in dit proefschrift verslag wordt 
gedaan. Acht jaar geleden, toen de eerste gedachtevorming plaatsvond, was de 
schrijver zich hier echter nog in het geheel niet van bewust. Pas in de loop van het 
project begon het hem duidelijk te worden dat je als onderzoeker voortdurend allerlei 
niet voorziene omstandigheden tegenkomt en dat onderzoek doen geen gemakkelijke 
weg is. Het is een weg vol onzekerheden, die echter ook mooi en verrassend kan zijn 
vanwege de vele onverwachte vergezichten. Die weg is niet alleen gegaan, een weg als 
deze is trouwens niet alleen te gaan. Allerlei reisgenoten hebben eraan deelgenomen 
en daarbij verschillende rollen vervuld. Die van gids, kaartlezer, douanier, fourageur 
om er een paar te noemen. Dankzij die reisgenoten is de tocht mogelijk geweest en tot 
een grote leerervaring geworden, waarin onder meer te leren was hoe belangrijk het is 
om vol te houden, geduld te hebben, nieuwsgierig, kritisch en exact te zijn. Het was 
de kwaliteit van de samenwerking met de (co)promotoren en de andere bij het project 
betrokken mensen die dit project zo uitdagend en enerverend hebben gemaakt.

De belangrijkste reisgenoten waren de cliënten en medewerkers die hun 
medewerking aan het onderzoek verleenden. Deze is van cruciaal belang geweest 
voor het welslagen van het onderzoek. Een aantal van hen vulde tot vier keer toe 
de uitgebreide vragenlijsten in. Voor de cliënten gold dat dit gebeurde in voor hen 
persoonlijk vaak uiterst moeilijke omstandigheden. 

Van evenzeer doorslaggevende betekenis voor het slagen van het project 
was de bijdrage die Anne Marie Spoek heeft geleverd. Zij ontpopte zich als 
een echte duizendpoot. Enerzijds zorgde ze met een enorme vasthoudendheid 
voor de verzameling van het merendeel van de gegevens. Daarnaast verzorgde 
ze een belangrijk deel van de voorbereiding en uitvoering van de analyses. Zij 
was een trouwe metgezel bij de vaak spannende en veeleisende bijeenkomsten 
met de begeleidingscommissie en de (co)promotoren. Daarbij kenmerkte onze 
samenwerking zich door het vele plezier dat we met elkaar hadden, waarbij we met 
een zekere regelmaat in een verfrissende en bevrijdende vorm van meligheid terecht 
kwamen. Hierdoor ontstond er een optimale werksfeer waarin het onderzoek goed 
kon gedijen.

Een zeer belangrijke reisgenoot was Wim van den Brink. De samenwerking met 
hem was in vele opzichten bijzonder. Zijn werklust (mailtjes tot in de kleine uurtjes..) 
en werktempo, de effectiviteit van zijn begeleiding -die zich niet beperkte tot het 
markeren van wat er niet klopte maar vaak bestond uit het ruimhartig aandragen 
van suggesties voor verbeteringen-, zijn deskundigheid, enthousiasme, openheid, 
belangstelling en trouw zijn van uitzonderlijke waarde geweest. 

Dat geldt ook voor de begeleiding van Hans Vertommen. Menigmaal ondernam 
deze de lange reis van Leuven naar Amsterdam of Zeist. Zijn vriendelijk-kritische en 
eerder reflectieve stijl van begeleiding vormde een onmisbare aanvulling op die van 
Wim. Met name bij de uitwerking van het onderzoeksdesign en later bij het schrijven 
van de artikelen was zijn deskundige en ervaren blik van grote betekenis. 
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Daarbij bood hij op de juiste momenten de morele steun die nodig was om het project 
tot een goed einde te brengen. 

Vooral tijdens de laatste reisetappes was de bijdrage die Maarten Koeter aan 
het onderzoek leverde onmisbaar. De vele uren op diens zolderkamer aan de 
Keizersgracht waarin aan de analyses werd gewerkt waren niet de makkelijkste. 
Regelmatig veranderde deze kamer in een soort zweethut waarin de wanhoop van 
beide kanten voelbaar was. Het is immers niet eenvoudig om als zeer bedreven 
statisticus te moeten samenwerken met mensen die wat statistiek betreft voorzichtige 
eerste passen maken. Als coauteur was zijn bijdrage al even belangrijk. Zijn 
directheid en accuratesse zorgden ervoor dat essentiële knelpunten gesignaleerd en 
bewerkt konden worden. 

Een aantal mensen hebben delen van de reis meegemaakt. Glenn Uiterloo, Anne 
Eland en Etjah Mahakena waren belangrijk bij de start van het project. Sipke 
Huismans leverde een essentiële bijdrage aan het onderzoek vanuit zijn deskundigheid 
op het gebied van waarden en trad als co-auteur op. Genoemd zij ook de inzet en 
betrokkenheid van Bep de Lange, secretaresse van Wim van den Brink en de steun in 
het promotieuur van Joost van der Hoeven en (alweer) Anne Marie Spoek.

Vermeldenswaard is de medewerking van Jelle Tjaden. Hij was actief niet alleen 
vanuit zijn rol als vader (“weet je nu al of je echt gaat promoveren?”) maar vooral 
ook als (met 84 jaar post-pensioen) vertaler Engels. Het is bijzonder om daardoor een 
echt werkcontact met hem te hebben gehad.  

Zonder financiële ondersteuning van  had het project niet kunnen 
plaatsvinden. Datzelfde geldt voor de steun vanuit het management en de staf van 
de Arta-Lievegoedgroep. Ondanks het feit dat deze organisatie in de looptijd van 
het onderzoek in een omvormingsproces zat bleek het steeds opnieuw mogelijk de 
nodige financiële middelen te mobiliseren.

In de laatste fase van het onderzoek was de steun vanuit de huisartsenpraktijk in 
Zeist van groot belang. Paul Meuwese, Felix van der Stok, Sigrid Paulussen en Floris 
Langendam maakten het mogelijk extra tijd vrij te maken voor het schrijven van dit 
proefschrift. 

De steun die Wendela Dijckmeester bood is moeilijk onder woorden te brengen. 
Zij is altijd in de goede afloop blijven vertrouwen (hetgeen hielp het soms danig 
geminimaliseerde zelfvertrouwen van de schrijver weer op peil te brengen) en leverde 
als kritische lezer van eerste en laatste versies van de artikelen en het proefschrift ook 
inhoudelijk een belangrijke bijdrage. Lidwien, Jeroen en Cathelijn tenslotte hebben 
het project ondersteund door clementie te tonen voor de soms hinderlijke -fysieke 
dan wel mentale- afwezigheid van hun vader en door trots te zijn op het uiteindelijke 
resultaat.


