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VOORWOORD D

'Mag'Mag ik bij je in therapie?' Een vreemde vraag. Dat geef ik toe. Ik had niet
veelveel te zeggen in die tijd. Ik had van alles te zeggen, maar het kwam er niet
goedgoed uit. (A. Grunberg, Fantoompijn)
Bijj lezing van de bovenstaande zin bleef ik even hangen. Zal ik een
dergelijkee vraag ooit ook stellen en wel om de reden dat ik niets te zeggen
hadd of 'van alles te zeggen had, maar het er niet goed uit kwam?' Waarschijnlijkk wel, want vóór je dertigste mis je nog de wijsheid, het diepe
inzichtt en ook de nodige schrijfervaring voor het magnum opus. (Het
tragischee is overigens dat je meestal na je dertigste geen tijd en gelegenheid
meerr hebt om het 'meesterwerk' te schrijven).
Mochtt deze frustratie toch niet de directe aanleiding zijn om in therapie
tee gaan, dan is die voor mij wel gelegen in het feit dat in Nederland de
socialee verzekering verandert waar je bij staat. Een boek over sociale
verzekeringenn in Nederland is al vóór verschijning gedateerd. En dan gaat
hett boek ook nog over solidariteit! Over gedateerd gesproken. Wie wil er in
dezee individualistische tijden nog iets weten over solidariteit?
Nochtanss ben ik dankbaar dat het boek er ligt. Mijn dank wil ik in de
eerstee plaats brengen aan mijn promotor, André Hoekema die op efficiënte
wijzee leiding heeft gegeven aan dit project. Voorts dank ik Robert Knegt,
mijnn co-promotor, die mij in alle fasen het vertrouwen heeft gegeven dat het
zouu lukken; mijn begeleiders Mies Westerveld en Robbert van het Kaar die
zeerr betrokken en prettig kritisch zijn geweest; Wijnand Zondag, Kees
Boerhout,, Jan Gooijer en Peter Gramberg die teksten hebben gecorrigeerd;
Astridd Ornstein en Diet Bredenoord die mij op het gebied van de
tekstopmaakk goed hebben geholpen en Betsy, Hans, Lieuwe, Margit en
naastee familie en collega's die moral support hebben gegeven
Guuss Borger dank ik speciaal voor de inspirerende gesprekken en
waardevollee adviezen; ma voor de liefde, steun en griesmeelpudding met
abrikozen. .
Verr boven alles en iedereen staat Hij, God drie-enig. Hem komt toe alle
dankk en eer.

vv

