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WO O R D VO O R A F
M AT T H I J S D I C K E

Begin jaren zestig lanceerde Jacques van Doorn zijn

vier decennia kwijt kon. Vandaar dat ik - naast de

plannen voor de oprichting van een faculteit sociale

overzichten van studentenaantallen, personeelsgege-

wetenschappen aan de Nederlandse Economische

vens en dissertaties - ook een tijdbalk heb gemaakt.

Hogeschool. Zijn opvattingen en ideeën over hoe

Hierin staan de meest opvallende en belangwekkende

sociologie benaderd moest worden en welke beteke-

gebeurtenissen in de geschiedenis van de sociale

nis deze tak van wetenschap voor de samenleving

faculteit op een rij. Ik ben me ervan bewust dat direct

kon hebben, zijn bepalend geweest voor de inrich-

betrokkenen en andere insiders hier nog van alles aan

ting en opzet van de studie en ook voor de organisatie

hadden kunnen toevoegen. Met de tijdbalk probeer ik

van de faculteit. Zijn Rotterdamse formule vormde

dan ook niet volledig te zijn. Ik beschouw het meer als

telkens weer het uitgangspunt waaraan nieuwe initi-

een illustratie ter aanvulling op het lopende verhaal.

atieven en plannen werden getoetst. Vandaar dat ik

Naast de geschreven bronnen waren ook de inter-

in dit gedenkboek uitgebreid stilsta bij zowel de tot-

views met diverse (oud-)medewerkers en oud-stu-

standkoming van de Rotterdamse formule als bij de

denten zeer waardevol. Dat geldt in de eerste plaats

discussies die hierover ontbrandden, soms op voor-

voor het gesprek met Jacques van Doorn, met wie ik

spelbare, maar soms ook op onverwachte momen-

uitvoerig heb gesproken over de 25 jaar dat hij aan de

ten in de veertigjarige geschiedenis van de FSW.

faculteit verbonden is geweest, maar ook voor de

Om deze geschiedenis in kaart te brengen heb ik

gesprekken met Henny Langeveld, Martijn Sanders,

vooral gebruik gemaakt van facultaire en universitai-

Bram Peper, Arthur Ringeling en Paul ’t Hart, die uit-

re jaarverslagen en beleidsnotities. Deze verander-

gebreid vertelden over hun persoonlijke herinnerin-

den in de loop der jaren nogal van opzet en inhoud.

gen aan en ervaringen met de faculteit. Bij deze wil ik

Zo bevatten de jaarboeken van de NEH in de jaren

hen nogmaals hartelijk danken voor hun tijd en

zestig en zeventig nog wel eens kritische evaluaties

medewerking.

of komische verhalen, waar ik mijn gedachten aan

Tevens wil ik mijn hartelijke dank betuigen aan de

kon slijpen. In de jaren tachtig en negentig trad ech-

meelezers Han Leune, Rinus van Schendelen en Jan

ter een verzakelijking en versobering op met als

Hakvoort, aan Wout den Hollander die mij de weg

gevolg dat van de jaarverslagen niet veel meer over-

wees in het archief van de Erasmus Universiteit, aan

bleef dan glossy reclamefolders met voor de histo-

Arjan van Aelst en zijn collega’s van de universiteits-

risch onderzoeker een minimum aan bruikbare

bibliotheek die zo vriendelijk waren om mij langer

data. De artikelen uit Quod Novum en (in mindere

dan gebruikelijk de jaarboeken ter beschikking te

mate) Erasmagazine waren dan ook een welkome aan-

stellen. Verder wil ik Annelies van der Zouwen be-

vulling. Waar de officiële stukken de scherpe kantjes

danken, die de nodige onderzoeksassistentie heeft

vaak achterwege laten, zoekt het universiteitsorgaan

verricht en Borg van Nijnatten, faculteitsdirecteur en

deze juist op.

opdrachtgever met wie ik het afgelopen jaar uiterst

De bronnen leverden meer gegevens op dan ik in de

plezierig heb samengewerkt.

hoofdstukken over de ontwikkeling van de faculteit in

