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VOORWOORD

Ook aan een zo langdurig project als een promotie-onderzoek komt een keer
een einde. Dat moment is nu daar. Voor mij kan het boek definitief dicht, terwijl
het door de lezer opengeslagen kan worden. Tijd voor een korte mijmering. De
afronding van het proefschrift betekent ook de afsluiting van een belangwekken-
de periode in mijn leven. Hartgrondige twijfel vormt hierin wel het voornaamste
sleutelwoord. De persoonlijke ontwikkeling die ik daardoor heb doorgemaakt
heeft het werk menigmaal op het tweede, zo niet laatste plan gesteld. Dat ik tot
verwondering en verbazing van velen - en niet in de laatste plaats mijzelf - er
toch in geslaagd ben deze periode succesvol af te ronden, is mede te danken
aan een aantal mensen om me heen zonder wie dit niet mogelijk was geweest.
Bovenal komt mijn vrouw grote dank en bewondering toe voor haar eindeloze
geduld, aandacht en liefde in de afgelopen jaren. Els, jouw inspanningen zullen
altijd ongeëvenaard blijven. Tegelijkertijd was mijn grote vriend en collega Jan
Waalkens altijd een belangrijke steun en toeverlaat, zowel op de werkplek als
daarbuiten. Jan, je was er altijd op het juiste moment met de voor jou gebruike-
lijke scherpzinnigheid en professionaliteit. Daarnaast heeft George van der Weij
een belangrijke stempel gedrukt op mijn turbulente jaren aan de FRW. Als
’medebewoners’ van kamer 162 hebben we veel lief en leed gedeeld en ben ik
hem naast collega ook als vriend gaan beschouwen. George, jouw humor en
relativeringsvermogen heeft het onderzoeksbestaan zeer veraangenaamd.
Uiteraard behoort dit laatste ook Martin van der Velde, ex-collega en vriend, ten
deel te vallen. Bij deze jongen. Martin, je steun en suggesties hebben me altijd
verkwikt en verfrist. In deze context wil ik Marijke Koster en Danielle Chauvelo
nadrukkelijk vermelden. Jullie hulp en aandacht staat in mijn geheugen gegrift.
Voorts ben ik natuurlijk dank verschuldigd aan tal van anderen die het project
mede mogelijk hebben gemaakt. In de eerste plaats wil ik Piet Pellenbarg
bedanken voor het vertrouwen dat hij - ondanks mijn capriolen - altijd in mij
heeft gehouden. Zijn inhoudelijke aanvullingen en suggesties zijn van door-
slaggevend belang gebleken voor het completeren van het proefschrift. Natuur-
lijk gaat mijn dank verder uit naar alle medewerkers van de FRW, met wie ik
het prettig samenwerken heb gevonden. In het bijzonder het groeiende contin-
gent van aanstormend jong talent, met wie het lange tijd prettig volleyballen en
borrelen was. Vanzelfsprekend wil ik met name de beheerder van de FRW, de
heer Sibma mijn grote erkentelijkheid uitspreken. Zijn coulante en flexibele
opstelling maakte het mogelijk het laatste jaar onverminderd aan de FRW door
te werken. Ter afsluiting is een woord van dank op z’n plaats voor alle mede-
werkers aan interviews en enquêtes.

Guido Felix Glas, februari 1996
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