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vooRwooRD

Paul, dit boek is voor jou geschreven. fer gelegenheid van je
afscheid van het NIPG na veertig dienstjaren halen 37 mannen en

vrouwen herlnneringen op aan die tijd. Met sonunigen van hen had

je tot je vertrek nog vrijwel dagelijks kontakt. Anderen zag je

niet meer zo vaak of helemaal niet meer, omdat ze reeds jaren

geleden het NIPG verlieten. In de Ioopbaan van aI deze mensen

heb je iets betekend. Vandaar dat ze je nu bij je afscheid van

het NIPG graag enkele herinneringen willen toevertrouwen waarin
je ook een rol speelt.
Je zult je welllcht afvragen hoe dit boek tot stand is gekomen.

AIs doorgewinterd statisticus ben je ongetwijfeld geïnteresseerd

in de wijze waarop die steekproef van 37 mensen is getrokken. En

na Iezing van deze bundel met herinneringen ga je je vast en ze-

ker afvragen of bepaalde uitspraken wel representatief zijn voor

het hele bestand aan onderzoekers en andere kollegars met wie je
in de Ioop van deze lange periode van veertig jaar hebt samenge-

werkt. Hoewe1 het niet onze bedoeling is geweest aan deze bundel

een technische bijlage toe te voegen, kunnen we je het evenmin

aandoen toch niet even stil te staan bij tlit soort vragen.

Eerst echter nog iets anders. We zijn ervan uitgegaan dat je
weinig behoefte hebt aan een afscheid in een door feestredes op-

gekrikte jubileumsteruning. Wel hecht je aan een persoontijk
afscheid van allen die jou spontaan de hand zouden willen druk-

ken. Graag zou je die woorden later ook nog eens op je gemak tot
je willen laten doordringen. Vandaar dat we het plan hebben

opgevat dit liber amicorum voor te bereiden. Ons stond voor ogen

een boekje met herinneringen van mensen die met jou hebben sa-

mengewerkt. HÍerbij dachten we niet alleen aan degenen met wie
je recentelijk veel te maken hebt gehad, maar ook aan hen die je
nog kennen uit de tijd toen je pas op het NIPG, toen nog I.P.G.,
je licht kwam opsteken.



Het leek ons interessant het multidisciplinaire karakter dat het

NIPG van meet af aan heeft gekenmerkt, mede tot uitdrukking te
brengen in deze bundel.

De belangrijkste stratifikatiecriteria die bij het samenstellen

van de steekproef van respondenten c.q. potentiëIe auteurs van

herinneringen werden gebruikt, zí1rr dus de periode en de disci-
pline. Verder hebben we ook wel wat gesjoemeld. Van een aantal
personen wilden we per se een bijdrage ontvangen omdat ons be-

kend is dat je met hen een zeer bijzonder kontakt hebt onder-

houden of nog onderhoudt.

Het zou ons niet verbazen dat er nog verscheidene ex-kollega's
zijn die ook graag hadden meegeschreven. Helaas hebben we enke-

len nj-et kunnen opsporen en anderen hebben we niet gevraagd

omdat nu eenmaal ook praktische criteria meespelen bi.j het sa-

menstellen van een definitieve steekproef. Aan degenen die be-

treuren dat ze niet gevraagd zijn voor het leveren van een bij-
drage vragien we om begrip voor onze aanpak.

Aan de uitverkorenen verzochten we een bijdrage voor dit boek te
schrijven met herinneringen aan jou en aan het NIPG. De bij-
dragen zijn, enkele redaktionele aanpassingen op technische

details daar gelaten, integraal overgenomen. De volgorde is zo

gekozen, dat er een tijdsbeeld ontstaat, waarin een zekere chro-

nologie zit. Met deze opzet is het wellicht mogelijk dat degenen

die veel korter op het NIPG werkzaam waren of zijn, toch enig

inzicht krijgen in de geschiedenis van PauI van Leeuwen en het

NIPG. Ook voor hen, die zich nlet (ex)NIPG-er mogen noemen,

biedt deze bundel waarschijnlijk een beeld van ons Instituut dat

de nieuwsgierigheid zou kunnen prikkelen.
Want PauI, dit boek is weliswaar voor jou geschreven. Het is
echter niet alleen voor jou bestemd. Uiteraard ontvang je het
speciaal vervaardigde unj-cum-exemplaar. De opl-age is evenwel

groot genoeg om de auteurs en allen die een personele relatle
met het NIPG onderhouden kennis te laten nemen van de inhoud.



Dit boek kon verschijnen dankzij de bereidwillige medewerking

van de NlPG-direktie, waarvoor we zeer erkentelijk zijn. Behalve

de schrijvers hebben nog veel anderen meegewerkt aan de voorbe-

reiding en totstandkoming van deze afscheidsbundel.

Namens allen die aan deze bundel hebben bijgedragen spreken we

de wens uit dat je aan de herinneringen veel genoegen zult bele-
ven.

De samenstellers

Atze Dijkstra
Han Hoolboom

Peter Smulders.





LOOPBAAN

In dj-enst bij het NIPG: 29 juli 1946

1946 - 1958 stati.stisch assistent
1959 - 1968 statistisch analYst

1969 - 1970 statisticus
1971 - 1986 hoofd van de afdeling Statistiek

Uit dienst: 31 juli 1986.





W. Winsemius

PauI van Leeuwen veertig jaar in dienst ... zó lang is het dus

geleden dat ik daar nog een zekere medeplichtigheid aan gehad

heb.

We hadden toen alleen nog maar een I.P.G., met puntjes ertussen

en zonder andere letters ervóór of erachter. Vijfentwintig of
dertig man personeel onder de eerste direkteur: dokter - niet
Dr - J.P. BijI, kaarsrecht. humaan en behoorlijk autoritalr, die
af en toe rs morgens om half negen bij de ingang stond en

Iaatkomers op hun nunmer zette door dan toevallig juist zwijgend

op zijn ouderwetse knol van een horloge te kijken.
Evengoed bestond dat kleine Instituutje aI uit meerdere Afdelin-
gen, die ik kortheidshalve niet allemaal noem. WéI die ene, waar

het in dit geval om gaat: de Afdeling Statistiek, bestaande uit
anderhalf man en een Iuid ratelend elektrisch rekenapparaat. De

halve (of misschien maar kwart-) man was het Afdelingshoofd:
professor doctor S.T. Bok, wiens hoofdfunktie die van hoogleraar

in de histologie was. Hij bestudeerde in 't bijzonder de herse-

nen en was bij 't tellen van hersencellen op problemen gestuit
die het nodig maakten dat hij zich enigszins in de statistische
theorieën en methoden bekwaamde. Hij had het daarin zo ver ge-

bracht dat hij er zelfs een boekje over geschreven heeft. Maar

het dagelijkse werk werd gedaan door Charles Nass, dle niet ten

onrechte de naam had van een geniaal theoreticus en die verder

tamelijk goed voldeed aan het stereotlpe van de verstrooide ge-

Ieerde.
Die anderhalve man - om nog maar te zwijgen van de rekenmachi-

ne - konden best de hulp van een vlotte en betrouwbare rekenaar

gebruiken. En dat is het punt waarop niet alleen Paul van Leeu-

wen ten tonele verschijnt, maar waar ik ook mezelf als enigszins
medeplichtig moet beschouwen.

Ik was een half jaar daarvóór de eerste medewerker geworden van

Jaap Koekebakker, die aan het hoofd stond van de nieuwe Afdeling

"Geestelijke Gezondheidrr. Die Afdeling breidde zich snel uit,



want tegen Augustus 1946 waren we aI met ons drieën of vieren.
Ik was aangesteld als psycholoog, en dokter BijI meende kenne-

lijk dat ik dat maar eens moest waarmaken door de sollicitant
aan een grondlge testprocedure te onderwerpen en over het resul-
taat een goed gefundeerd verslag uit te brengen.

Ik voelde me door die opdracht nj-et zozeer vereerd als wel in
grote verlegenheid gebracht. Want i-k had weliswaar een paar jaar
ervaring achter de rug als assistent op wat toen nog het "Psy-
chotechnisch Laboratoriumrr van de Amsterdamse G.G.D. heette, een

testbedrj-jf waar aan de lopende band kandidaat-tramkondukteurs

en -bestuurders, brandweerlieden en kinderen met school- of be-

roepskeuzeproblemen doorgedraaid werden, maar hier op het lnsti-
tuut beschikte ik over geen enkele van de vernuftige apparaten

waarmee dat testwerk gedaan werd. Die titel "psycholoog" was

trouwens ook lichtelijk overdreven, want dat word je niet zomaar

na een artsexamen plus een paar jaartjes routinewerk onder

streng toezicht. En dat halve jaar op 't Instituut dan?

Dat hadden we voornamelijk besteed aan diepgaande studie van wat

"geestelijke gezondheidil eigenlijk was of zou moeten zijn, hoe

we het begrip " psychologie" daarin konden laten passen zonder

het aI te veel geweld aan te doen, en hoe we onze wetenschappe-

lijke pretenties waar konden maken in onderzoek dat óók nog van

praktisch belang was, hoewel het fraaie begrip "maatschappelijke
relevantie'r toen nog niet was uitgevonden.
Ik voelde me dus a1s testpsycholoog nogal gehandicapt, en zo

kwam het dat PauI en 1k als sollicitant en psychotechnisch keur-
meester allebei even grasgroen (maar met hoofden in de komple-

mentaire kleur) tegenover elkaar kwamen te zitten. Natuurlijk
was 1k nog gauw even naar 't Amsterdamse laboratorium gegaan om

althans wat papier- en potloodtests e.d. te ontvreemden, maar ik
miste toch wel de meer indrukwekkende apparaten, bijvoorbeeld
dat waarbij je een elektrische schok kon krijgen als je je hand

niet bovenmenselijk trlllingsvrij kon houden. Daarblj werd ook
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nog de bloeddruk van het slachtoffer gemeten, en de bedoeling

was niet zozeer het bepalen van iemands handigheid als wel van

zijn "emotionele stabiliteitrr. Zo grondig als dokter Bi-jI het

wenste kon de test dus niet zijn, maar dat heeft hij gelukkig

nooit geweten. En Paul kon inderdaad verduiveld goed rekenen;

dat zal" ik in elk geval we1 in het testrapport vermeld hebben.

De rest ben ik glorieus vergeten, maar hoe briljant het resul-
taat geweest is, is in die veertig jaar weI méér dan duidelijk
geworden. En met zijn ongetest gebleven emotionele stabiliteit
zat het kennelijk ook wel goed.

Ik heb me nog jarenlang graag verbeeld dat dokter - Iater pro-
fessor - BijI hoogst tevreden geweest moet zijn en diep over-

tuigd van rt praktisch nut der psychologie. Hoewel ... het is
een feit dat i.k daarna nooit meer een sollicitant heb hoeven te
testen. Itlas onze eerste direkteur dan op psychologisch gebied

misschien toch niet zo naïef als hij zich soms voordeed?

Op die vraag za1 er nooit een antwoord komen. Van aIIe hier met

name genoemde personen zijn Paul en ik de enigen die nog in l-e-

ven zijn.
o, Melancholj-a. . .

W. Winsemius



J. Zaalberg

Onder de (oud-)kollega's dle PauI van Leeuwen de afgelopen 40

jaar (voor een deel) hebben meegemaakt, ben ik één van de wej.ni-
gen die hem ook bij het Instituut voor Praeventieve Geneeskunde

hebben zien komen, en in elk geval was ik zijn eerste kollega in
de Statistiek. Het Ieuke hiervan i-s, dat ik daardoor een nogal

unieke plaats inneem in de rij van kolleEars, het minder leuke

is, dat daardoor de herinneringen wel van heel diep moeten wor-

den opgehaald.

De aanleiding tot PauI's carrière bij het NIPG moet, vreemd ge-

noeg, worden gezocht in een "ambtelijk schrijvenÍ' dat niet aan

hem was gericht. Medio L946 kreeg ik namelijk van het Ministerie
van Oorlog (zo heette dat nog, vlak na 1945) de mededeling dat
ik op korte termijn een "oproep tot het vervullen van de mili-
taire dienstplicht" kon verwachten. Gewapend met dit beri-cht
toog ik naar Dr Bijf (de direkteur), die meteen de enig juiste
konklusie trok: dan moet jij dus snel voor een opvolger zorgen.

Nu waren wij in die dagen nog maar een klein kJ-ubje, en een af-
deling Personeelszaken of iets dergelijks hadden wij niet, dus

belde ik zelf het arbeidsbureau in Leiden om de aanstaande vaka-

ture te melden. De eerste en enige kandidaat die solliciteerde
(d.w.z. gewoon even langs kwam om te horen wat hij moest gaan

doen en met ingang van wanneer) was Paul van Leeuwen, die der-
halve werd aangenomen. Zo begon op 1 augustus 1946 Paul's loop-
baan als statisticus.
Het hoofd van de Afdeling Statistiek was Prof. Bok, die deze

funktie uitoefende naast die van hoogleraar en direkteur van het
Iaboratorium voor histologle en pathologische anatomie van de

R.U. Leiden. Het gevolg van deze dubbelfunktie was, dat wij hem

niet zo vaak zagen. Voor overleg en advj-es kwamen wij dan ook

vaak terecht bij de heer Nass, zi)n assistent op het histolo-
gisch laboratorium, Iater waarnemend hoofd en tenslotte (na het
vertrek van Bok naar het Herseninstituut te Amsterdam) hoofd van

de Afdeling Stati-stiek. Het idee, hem ooit in die funktie op te
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volgen, zal met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid des-

tijds niet in Paulrs hoofd zijn opgekomen.

Het bedrijven van Statistiek was, als zo vele dingen in die ja-
ren, een min of meer ambachtelijk gebeuren. Het woord t'computertt

bestond (althans in het Nederlands) nog niet eéns, Iaat staan

het apparaat. Het rekenen gebeurde bij ons weliswaar aI gedeel-

telijk met een elektrische (half-automatische) rekenmachine,

maar het verzamelen van de getallen, het ordenen, het tabelle-
ren, en het maken van grafieken was nog ouderwets handwerk.

Het was juist in die tijd, dat PauI bij ons begon, dat wij bezig

waren om de verwerking van de wekelijkse uitwlsseling van gege-

vens over het ziekte- en ongevallenverzuim bfj enkele Neder-

landse bedrijven over te nemen van Hoogovens; op 1 november 1946

was de officiëIe start, en PauI heeft het eerste deel van zijn
loopbaan (tot aan zijn mllitaire dienst) voor een belangrijk
deel gevuld met het op poten zetten van deze Ziekte- en ongeval-

lenverzuimstatistiek, die tot op vandaag een belangrijk instru-
ment is geweest bij het bestuderen van het ziekte- en ongeval-

lenverzuim bij het Nederlandse bedrijfsleven.
omdat het NlPG-gezelschap nog zo klein was, funktioneerde het

een beetje als een familie, en zo werd het ook altijd door Dr

Bijl omschreven. Dit uitte zich o.a. in het gezamenlijk koffie-
drinken in de kantine, en a1s het mooi weer was gedeeltelijk op

het bijbehorende balkon. Anna, de onomstreden "moeder" van de

familie, was als regel de goedheid zelve, maar op vrijdag re-
geerde zij met ijzeren hand: in de lunchpauze werd naar verkie-
zing thee of soep verstrekt, maar als je katholiek was (en dat

was Paul!) kreeg je op vrijdag geen soep. Kom daar nu nog maar

eens om!

Kort na Paul's lntrede in de Statistiek verdween ik, en toen ik
uit militaire dienst terugkeerde was Paul inmiddels "bij de

luchtmacht", zodat het toch al kortdurende kontakt tussen ons

niet meteen werd hersteld. Hoewel PauI en ik na zijn diensttijd



nog wel een vljftal jaren samen bij de afdeling zijn geweest,

hadden wij toen nogal gescheiden werkterreinen, en over die pe-

riode zij'n er ongetwijfeld door andere kollega'e ook nog wel wat

herinneringeí te boekstaveq.

Koos Zaalberg



Í. Gadourek

Die vroege, na-oorlogse jaren ...
In de ogen van sommige statistici, alsmede van geavanceerde toe-
komstdenkers, begint de moderne geschledenis pas met de komst

van de computers. Mocht het zo zi-jn, en mochten zij gehjk krij-
gen, dan zijn mijn herinneringen pre-historisch van aard.

Ik ben namelijk op het toenmalige Instituut voor Praeventi-eve

Geneeskunde van 1948 tot 1958 werkzaam geweest en verloor daar-

na, door vertrek naar Groningen ("het buitenlandil in de ogen van

de administrateur van die tijd) abrupt kontakt er mee. Oorspron-

kelijk als rdokumentalist' werkzaam was ik eigenlijk in dienst
van iedereen - en trof er vogels van diverse pluimage aan. En er
waren heel mooie. zeldzame exemplaren bij. Het Instituut, wat de

verzameling van wetenschappers betreft, genoot toen wereldfaam,

waarschijnlijk omdat men nergens op aarde op de ldee kwam om die
rare soort, tpraeventieversr, onder één dak te houden.

Onder aI die prachtige exemplaren was PauI van Leeuwen één der
grootsten. Er viel ni.et aan te twijfelen, want, om te begS.nnen,

hij was groot, één der langsten uit de gehele verzameling. Bo-

vendien behoorde hij tot het selekte gezelschap, dat elke week,

zo niet elke dag gewend was zich waar te maken. En dat, in het

zweet des aangezichts, terwijl de anderen zich aan de siësta-
rust (gecamoufleerd door een stapel wetenschappelijke tijd-
schriften) overgaven.

Het proces vond plaats op de zolder. Een Ielijke, alledaagse

term, die later, toen het Instituut nog beroemder werd, in 'mu-

seum' en nog Iater j-n 'collegezaal' werd veranderd. Hier speelde

zich in de middagpauze een hartstochtelijke strijd af om het
primaat. Niet in kennÍs, niet in researchstrategj-eën, maar in
tafeltennissen. En zoals vermeld - PauI was de grootste. Hij
gunde zich als regel aIIe rust om al zijn boterhammetjes uit
zijn tronuneltje te verorberen. Dan rekte hij zich uit - en

deelde klappen uit in een snelle seguentie die zelfs Anneke d.

8., de vroegere kampioene van Lej.den, haar rust en match deden



verliezen. En Anneke had naast haar Leidse klub nog steun uit
haar werk: zij was toen, vergis ik mij niet, de snelste en meest

accurate typiste in onze verzamelj.ng. Slechts één keer heb ik
zelf van haar kunnen winnen, nu en dan schonk zij mij een set

- maar meestal kon ik haar niet de baas. Wat PauI betreft, er
bestond aan zijn manneJ-ijk overwicht geen twijfel: met lange

drives langs de kanten veegde hij de kampioene zeer vaak van de

tafeI.
Ik heb veel gel-eerd van PauI in die jaren. Toen ik in 1973, ver-
moeid door het proces van de radikalisering aan de universiteit,
alweer di-chter bij Leiden kwam, was er aan het N.I.A.S. (Nether-

lands' Institute for Advanced Studies) ook een ping-pong tafe)-.
Hier kwam dan een ex-kampioen van Bremen, die zich o.a. ook be-

zig hield met een hoogleraarschap letteren in Leiden, zijn lange
klappen uitdelen. Het feit dat ik hem enigszins kon trotseren
was voor kollega S. waarschijnlijk de enige reden om zj-ch in ons

midden te tonen - hij had immers zijn boekenverzamel-ing thuis,
in Leiden. Welnu, dat feit, dat heb ik aan PauI te danken.

Ik geef toe dat er ook andere groten zijn geweest. De Direkteur
vooral was groots. Hij kwam in jacguet reeds om acht uur naar

het instituut en vroeg belangstellend naar afwezige medewerkers:

"Waar is Anneke?" klonk het in de Bibliotheek. "Dj.e is ziek,
professor.rr Om half vier, in de kantine bij de thee, waar

slechts de oude Anna de Direkteur tutoyeerde ("Moet je nog meer

thee, professor?"), glng de ondervraging door. "Wat mankeert

Anneke?" "Zij heeft maar de pipr', was het antwoord van mij, de

een-jari"ge Nederlander. "Oh, gunst, hij zegt 'pip'!" klonk BijIs
verbazing over de ietwat niet-konventionel-e nosologie van de

dokumental-lst.

De grootheid van de sekretaresse lag in haar charme en eeuwige

glimlach, snelle reaktie waarmee zij fouten van anderen opving.
Wij hadden ook een wereldbefaamde bacterioloog aan wie ik het te
danken heb dat mijn dochters als wellicht de eersten in Neder-
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land met een levende anti-virus stof tegen kinderverlaruning zijn
ingeënt. Hij was echter zo bescheiden dat hij, indien gevraagd

om j-nformatie over een ziekteverwekker, mij telkens naar anderen

doorverwees: "Daar werk ik niet mee.tt Onze arbeidsfysioloog

pretendeerde daarentegen van alles verstand te (moeten) heb-

ben... Maar ja, aI die grootheid bleef overigens verborgen. En

zoals Goethe reeds zei: ÍrNur wer sie tàglich erobern muss...".

PauI was mij niet altijd de baas. Soms waren wij gelijken. Ik
herinner mij de kursus door Charles Nass, die wij bewonderden en

bemlnden, gegeven aan ons, drie adepten van statistische weten-

schap (ik meen dat de derde ook reeds ergens hoogleraar in psy-

chometriek Ís). Het bord was vol formules toen docent Nass oP-

merkte: "Bekijk die differentiëIe vergelijkingen; wat ziet U?"

fíij keken naar het bord, naar Nass, naar elkaar - en zagen

niets. Die omcirkelde een derde van het bord in de linkerboven-

hoek, vervolgens dat in de rechterhoek beneden - en waarachtj-g,

de cirkels waren aan elkaar gelijkl Griezelig die begaafde

mathematen, die dingen zien die de normale stervelingen niet
kunnen waarnemen!

Slechts een bundel herinneringen aan die oude, reeds vervlogen

dagen, nj-et van een zekere charme gespeend. In 1958 naar Gronin-

gen verhuisd, heb ik nog met Nass aan een ziekteverzuj-m-onder-

zoek gewerkt. Van Paul van Leeuwen ontving ik oP een dag een

mooie verrassing: in mijn enquète naar rookgewoonten der Neder-

landers anno 1958 was de bron der kennis ambivalent. De vraag

"Hoeveel rookt U ongeveer per dag?rr en de rekonstruktie van

hetgeen men rgisterent had gerookt Ieidde niet tot geheel over-

eenstenunende resultaten. Het is PauI van Leeuwen die de informa-

tie optimaal 'ontrafeld heeftr en aan wie we de beste schatting
van rokers (van allerlei pluimage) in die berookte jaren te
danken hebben!

I. Gadourek



G.Itl. Gemert

Hallo Paul ...
AIs het aan mij gelegen had zou je het NIPG dit jaar niet verla-
ten hebben, dat zou je aI jaren geleden hebben gedaan. Dat zou

dan weL ten koste zijn gegaan van tj-entallen onderzoekers en hun

hoogleraren, maar jouw kijk op de wereld zou dan wel drastisch
zijn gewijzigd. Je huis in Voorschoten zou dan als een jaarlijks
retraite-oord gebruikt zijn om te genieten van milde regens, het
groene gras, knapperig beschuit en zachte drop.
Maar ja, het is anders gegaan.

Weet je nog Rijnsburgerweg 3 waar we elkaar het eerst zijn te-
gengekomen, i-n L951? "ProfessorrÍ Bok was het hoofd van de afde-
Iing Statistiek. AIs we hem dringend wilden spreken moesten we

naar het eind van de lrlassenaarseweg gaan, naast de voetbalvel-
den, in het Cytologisch Laboratorium. ttMeneerrr Nass bestuurde in
zijn afwezigheid de afdeling. In dat grote gebouw hadden we toen
drie kamers. Nass had een eigen kamer, jij en Henk Verver de

tweede en Tineke de Wit, Koos Zaalberg en ik zaten op de derde.
Wat ik me uit die tijd nog steeds herinner zijn je grote handen

en je Iakonieke onverstoorbaarheid. Met die handen schudde je me

wakker als rs middags mijn werkmoraal tot onder het betamelijke
was gedaald. Je onverstoorbaarheid gebruikte je om de statistiek
te bestuderen, met allerlei onderzoekers om te gaan en om Nass

te doorgronden.

Mijn tijdelijke projekt ging over in militaire diensttijd en in
die jaren kreeg ik waardevoLle adviezen van je hoe deze tijd op

zijn voordeligst te overleven, hoe met drank en vrouwen om te
gaan.

ïn 1955 ben ik weer teruggekomen, maar inmiddels \^ras een nieuw
pand gehuurd, Rijnsburgerweg L52. De afdeling was gegroeid, Nass

was inmiddels hoofd van de afdeling geworden en Bep van den

HeuveI de afdeli-ngssekretaresse.
Weet je nog dat er 's middags werd getafeltennist? Samen met de
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klub van prof. de Haas? Waar we ook wel eens mot mee hadden, om

het een of het ander.

Weet je nog dat het salaris (of heette dat toen nog loon?) ge-

bracht werd in kontanten, in een papieren envelopje? Dat we dan

vaak Ioempiars bestelden om dat te vieren en dat Nass best be-

reid was om er twee te bestellen om aan het minimum aantal van

tien te bezorgen loempia's te komen?

Weet je nog dat er altijd getrakteerd werd bij verjaardagen en

dat een oudere arts altijd de slagroom van zijn gebakje schepte

en in zijn koffie deed, tot afgrijzen van het vrouwelijke deel
van de afdeling? Dat het overgebleven deel van de taartjes werd

verloot met ingewikkelde statistische formules onder de "meis-
jes" en een jongere arts (die eigenlijk helemaal niet van zoet
hield)? Dat we het afschuwelijk vonden te verhuizen naar de

nieuwbouw op de ltlassenaarseweg, tegen het oude, oorspronkelijke
gebouw aan. Maar de verhuizing ging door bij de jaarwisseling
van r55 naar 156.

Binnen de boezem van het NIPG kwam de afdeling veel beter tot
zijn recht, daardoor groeide de afdeling gestaag, ook de onder-

wijstaak werd uitgebreid. AIs Nass onderwees durfden maar weini-
gen te uiten dat ze het niet begrepen. AIs Henk de Jonge Ies gaf

dachten de meesten dat ze het begrepen, maar ze moesten wel

oppassen dat er geen tegenwind was op weg naar huis want de

kennis was niet waai-vast. Jouw onderwijs heri-nner ik me nog als
zeer aards en grondig.

Dat Ieek wel iets op de manier waarop je sport aanpakte. In alle
sporten blonk je uit, zo ook in tafeltennis, jij was mijn grote
voorbeeld. Ik heb veel getraind om van je te kunnen wi-nnen en

als het dan eens gebeurde dan waren er altijd mijn twijfels over
je goede hart. VÍe hebben heel wat wedstrijden in kompetitiever-
band gespeeld om de naam van het NIPG hoog te houden. In deze

tijd zouden we op zijn minst gesponsored zijn voor kleding en

materiaal-; nooit hebben we overuren er voor uitbetaald gekregen.
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of wel soms? De uitwedstrijden tegen de fwentsche Bank staan me

nog helder voor de geest. Wat waren we dan blij dat we niet bij
een bank werkten, maar bij zo'n i-ntellektueel bedrijf als het
NIPG !

In die jaren is ook de eerste mechanische verwerkingsapparatuur
binnengekomen, dus gingen we niet meer naar het IBM servicecen-
trum voor de verzuimstatistieken. Twee pons- en één kontrole-
ponsmachine, een sorteermachine, eerst met één telwerk later met

dertien tellers, een collator en een tabelleermachine, type 405,

die bestuurd werd met een schakelbord met snoeren. Dit was de

eerste generatle computers, zodoende hebben ook wij bijgedragen
tot de financiering van de huidige P.C.rs. Ik hoop die machines

nog eens te zien en te bedi.enen, wat een repeteerbare eenvoud.

Weet je nog de snelheid van de tabelleermachine? Tussen 4500 en

9000 ponskaarten per uur, kom daar nu maar eens om!

Ondanks de snelle rekenmethode van Trachtenberg hebben we jaren-
lang met Facits gewerkt, handbediend, half- en volautomatlsch.
Weet je nog de trammelant over de aanschaf van de eerste elek-
tronische rekenmachine? Met rood oplichtende cijfers, merk ANI-

TA, kosten í 6.000,-. Werkte in stilte, in STILTE. Jammer dat
Anita in het begin veeL in reparatie was.

Die scooter zal je misschlen nog wel in je schuur hebben staan.
Wat een degelijke machine was dat, maar toch aan elegance won de

Lambretta het van de Heinkel.

In L962 ben ik naar de WHO gegaan, we zagen jou, Quirien en de

kinderen eens j"n de twee jaar. (Dat is wel heel wat meer dan in
de laatste twaalf jaar of zo. ) In 1968 kreeg ik de vraag van het
KIT of ik niemand wist voor een projekt in Kenya. De meest prak-
tische statisticus die ik kende was jij. Na Iang overdenken be-

sloot je het niet te doen.

Op het laatst heb ik nog eens aan mijn broer gedacht, di-e "niet
zo praktisch was en heimwee zou hebben". Wim wilde het voor twee

jaar we} doen. Dan kon hij eens nieuwe vloerbedekking in zijn
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flat aanschaffen. Dit jaar heeft hij 36 pensioenjaren opgebouwil,

omdat het verblijf tussen de keerkringen bij het KIT nog steeds

dubbel telt. lÍim lijkt me net zo gefrustreerd als de meesten van

ons, maar soms weet ik bijna zeker dat hij weet waarom. En dat
komt vast door te werken ver van huis, als een expatriate-des-
kundige.

Maar jij hebt toen gekozen voor
je een expert geworden bij het
gepaste huldeblijken verwijs ik
deze bundel.

Bij de aanvang van deze nleuwe peri-ode wens ik je toe dat je nog

meer dan in voorafgaande jaren je eigen verdere ontwikkeling
zult volmàken; op weg naar wijsheid zullen we maar zeggen.

Ook mede namens Riek hoop ik dat Quirien en jij veel vreugde en

geluk zullen beleven aan de vele nieuwe ervaringen die in de

komende jaren op jullie pad zullen komen. lrlat een rups het einde
van de wereld noemt, noemt de meester een vlinder.

Gerard Willem Gemert

Nederland. Vanzelfsprekend ben

NIPG en in Nederland; voor de

naar de overige bijdragen in
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M.J.!Í. de Groot

Veertig jaar is een hele tijd, voor veel mensen meer dan het

halve leven. Ik heb PauI in 1952 Ieren kennen. Met zijn zes jaar

ervaring was hij voor mij toen aI een oude rot in het vak. IÍat

ik mij herinner is niet veel en elke vorm van dokumentatie uit
die periode ontbreekt mij. Toch ben ik aan het zoeken gegaan, je

kunt nooit weten. Het resultaat was pover: slechts één enkel

admini-stratief gegeven, helaas niet van Paul, maar over mijzelf.
Van belang niettemin, omdat het een beeld geeft van de tijd
waarin wij Ieefden en daarmee van de enorme veranderingen, die
ons wereldje van toen sindsdien heeft ondergaan.

Blijkens dat briefje werd ik destijds, 41 jaar oud als plv.
Hoofd van de afdeling Statistiek aangesteld op een jaarsalaris
van iets meer dan zeven duizend gulden. Ik heb daar nog profi-jt
van: na 9 jaar NIPG genlet ik nu een pensi-oen van 4 gulden per

dag, bijna een pakje sj-garetten. Voor mij op tafel Iigt een

recent nurnmer van Medisch Contact waarj-n een arts wordt gevraagd

als voorzitter van een Keuringscommissie: jaarsalaris cj-rca

honderd duizend gulden. Zulke baantjes deden wij er vroeger in
de avonduren gewoon bij. pro deo natuurlijk. Het pensioen was

ni-et waardevast en is door de jaren heen onveranderd gebleven.

Het is spijtig dat ik niet kan vertellen tegen welke gage Paul

destijds heeft aangemonsterd. Hij moet het in die beginjaren a1s

statistisch analyst bepaald niet gemakkelijk hebben gehad, zo

kort na de oorlog. Maar over zulke zaken werd toen niet gespro-

ken. Het werkwoord aktie-voeren moest nog geboren worden. lVij
hadden toen, nu 34 jaar geleden, een zekere blilheid. I{e waren

tevreden, we waren immers vrij, we hadden werk en eten.

De afdeJ-ing Statistiek onder leiding van de stille i-ntrovert
Charles Nass, bestond in die beginjaren uit een handjevol

enthousiastelingen, die het plezierig hadden met elkaar. Namen

durf ik nauwelijks te noemen, ult vrees mij in de .tijd te ver-
gissen of - wat erger is - onvolledig te zijn. Nu ik het toch

doe, graag enige clementie. Na mijn vertrek in 1961 zijn onze
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wegen uiteengegaan en door het vele nieuwe werk werden de banden

met het NIPG steeds losser.
Wat mij is bijgebleven van dat klubje van toen is vooral de

bijzondere prettige werksfeer. In het wat nevelige beeld zie ik
ze weer voor mij: min of meer apart onze oude vriend Joop en een

heel stel jongeren. Allereerst de fleur van onze afdeling, Riek,

Bep en Tineke, en de mannen Koos, Gerard Gemert en Henk, Henk

Verver, naast de grote Henk, onze leermeester in Iater jaren.

En jijzelf, PauI, wat is er van jou blijven hangen na aI die

tijd? Jou zie ik nog voor me als een rusti-ge, wat vierkante

figuur, altijd goed geluimd en bereid te helpen. Hoevele malen

heb je mij niet wegwijs moeten maken na mijn overstap uit het

vrije beroep in die voor een huisarts onwennige wereld van zj.t-
stoel en bureau, die grote sprong van de patiënt naar de 1z-
toets? VeeI hulp heb ik ook van jou gehad bij mijn eerste scher-

mutselingen met "de statistiek". Door de eenvoud van je verbale

verpakking heeft het veel voor mij betekend juist door jou,

Paul, te zijn ingewijd in de gedachtengang en werkwijzen van de

statisticus.
Ik meen dat jij het bent geweest die mij heeft duidelijk gemaakt

ttwanneerrt, ttwaarmeerr en vooral ttwaaromtt men de hulp van de sta-
tisticus vaak niet ontberen kan; dat zènder die hulp geen weten-

schap kan worden bedreven als konklusies moeten worden getrokken

uit onnauwkeurig cijfermateriaal; dat zonder statistische toets
veelal de basis ontbreekt voor een betrouwbaar gezondheidsbe-

leid.
Er is in dÍe 9 jaren van onze samenwerking in ieder geval veel
de deur uitgegaan, waarvoor 1k, wat die deskundige hulp betreft,
een beroep op jou heb gedaan. Ik denk daarbij aan de vele ver-
zuimstudies. aan voordrachten, kursusstof, rapporten en - ook

buiten het NIPG - aan nota's voor de permanente en vele ad hoc

comnissies van de Gezondheidsraad en andere overheidsorganen.

Bij het eigen epidemiologisch onderzoek op onze afdeling kwam
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het maar zelden voor dat proefopzet en latere statistische ana-

Iyse buiten jou zijn omgegaan. De eerlijkheid gebiedt hierbij op

te merken dat ik ook zeer veel profijt heb gehad van de grote
deskundigheid van onze medewerker Henk de Jonge. I{at evenweL

precies jouw aandeel is geweest, en welk dat van Henk kan ik na

aI die jaren helaas niet meer zeggen. IÍel vraag ik mij af of
jlj, Paul, met de voor jou zo kenmerkende bescheidenheid in ons

gezamenlijk werk niet te veel op de achtergrond bent gebleven.

Voor zover dit een verzuj.m mijnerzijds mocht zijn geweest, ben

ik verheugd dat nu, in mijn bijdrage voor dit Boek van oude en

jonge vrienden goed te hebben kunnen maken.

Het ga je goed, oude makker,

Meindert J.ÍÍ. de Groot
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P. v. Leeuwen en
J. Broekstra in de
jaren vijftig

Ch.A.G. Nass, hoofd afdeling Statistiek
in de jaren zestig
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J.S. Sikkema-de Graaff

Toen en nu ...
Mijn werkzaamheden op het instituut begonnen, tien jaar na de

komst van PauI van Leeuwen, op zaterdag 1 augustus 1956. Die-

zelfde dag kwam er ook nog een andere assistente, Vera Ooms, die
mijn kamergenote werd. Het hoofd van de afdeling, de heer

Ch.A.G. Nass, ging met ons langs alle medewerkers van statis-
tiek. Bljzonder praktisch was, dat hij ons meteen vertelde hoe

we iedereen voortaan het beste konden aanspreken. Paul van Leeu-

wen en Gerard Gemert, toen. net al-s wij statistisch assj.stent,
Írraren voorlopig mijnheer en u, maar binnen het jaar zou dat wel

veranderen, dacht hij. Dat kwam ook uit. Voor het wetenschappe-

lijk personeel onderling golden soortgelijke regels. Na een jaar

of vijf ilmochtrr de latere Professor H. de Jonge de heer Nass

zelf pas Charles noemen. En of hij daar verguld mee was! De heer

De Jonge had namelijk veel ontzag voor de omvangrijke kennis van

de heer Nass. ontwikkelingen op statistisch gebied, die hij
jaren later in pas verschenen publikaties van derden onder ogen

kreeg, had de heer Nass hem aI aangekondigd.

De heer Nass gaf ook meer dan eens blijk van een vooruj-tziende

blik. Terwijl het nog uiterst moeilijk was om voor vakatures

kandidaten te vinden, voorspelde hij, dat de tijd, waarin het

een voorrecht zou zijn om te mogen werken, spoedig aan zou bre-
ken.

Niet al-Ieen op de afdeling, maar op het hele instituut, ging het

ietwat stijf en deftig toe, hoewel er soms ook wel iets kwa-

jongensachtigs om de hoek kwam kijken. Zonder tussenkomst van

een sekretaresse kon je nauwelijks bij iemand binnenlopen. In de

praktijk waren de verschillende afdelingen streng gescheiden

eenheden. Natuurlijk waren er daarbij wel persoonlijke kontakten

tussen de medewerkers. AIs de kamer van onze sekretaresse, Bep

van den Heuvel, voor een poosje onbemand was, vroeg ze me vaak

om een oogje in het zeil te houden. Hoewel onze kamers schuin

tegenover elkaar lagen, was het ni-et voldoende om dan de deuren
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even open te zetten. Ik ging dus naar de overkant en nam bÍjna

altijd werk mee. Er werd hard gewerkt in die tijd, maar toch ook

wel veel gelachen, vooral als wij met meisjes onder elkaar wa-

ren.
Er waren nogal wat ongeSchreven regels, waar iedereen zich braaf

aan hield. Sonunige medewerksters vonden het maar niets bijvoor-

beeld dat zij, ook als het buiten erg koud was, tijdens het werk

geen lange broek mochten dragen. Kwam je er dus toch mee aanzet-

ten, dan ging je je eerst snel even verkleden. Dat de direktie-

sekretaresse, mw. van Royen, die graag Paardreed, af en toe in

rijbroek door het gebouw liep. maakte het er niet beter op. Zij
was tussen twee haakjes in 1979 de eerste die 40 jaar in dienst

was. Vanaf 29 juli 1986 gevolgd door PauI als goede tweede.

ook was het duidelijk niet de bedoeling dat je van de lift 9e-

bruik maakte, wanneer dat eigenlijk niet nodig was, zoals voor

het grootste deel van de afdeling, toen nog gehuisvest aan het

eind van de tweede verdieping. Vanwege de zware aPParatuur en

het bijbehorende lawaai waren de medewerkers aan het hollerith-
systeem namelijk in het bijgebouw ondergebracht. Toen ik op het

instituut kwam was deze rrhollerithtt er Pas een paar maanden.

Helaas behoorde het berekenen van percentages niet tot de moge-

lijkheden. Vooral ten behoeve van het jaarwerk kregen Vera en ik
dus eindeloze reeksen getallen voorgelegd om in percentages om

te zetten. Dit mochten wij alleen maar doen met behulp van een

rekenschijf, omdat was uitgemaakt dat het daarmee het beste

ging. Dat was misschien ook wel zo, tenminste voor korte tijd.
Na een aantal uren ging het steeds moeizamer. Af en toe schakel-

den we dus stiekem even over oP onze Facit-rekenmachines. Boven-

dien moest Gerard Gemert, die in 1962 naar Afrika werd uitgezon-

den, voor de afscheidsborrel, die hij binnen de afdeling wilde

geven nog officieel toestenuning aan de direktie vragen. AIIeen

bij zeer bijzondere gelegenheden werd er op het instituut drank
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geschonken. Paur was dan barkeeper. rk heb hem maar een paar
keer als zodanig aan het werk gezien.

Op sommige punten heerste er een overdreven zuinlgheid. Een tijd
lang waren Vera en ik de enigen van de afdeling, dj_e, omdat we

nogar eens grafieken moesten tekenen, een barpen mochten aanvra-
gen. Toch was dat in dle dagen echt weI een gangbaar artikel.
Tijdens de thee- en koffiepauzes ging iedereen - we waren toen
nog met een man of 15 - naar onze afderingstafel in de kantine.
AIs je de lamp in je kamer had laten branden, dan kon je er
donder op zeggen dat het richt uit was als je na zo'n 20 minuten
terugkwam.

vóór half elf was er geen koffie, behalve voor de direktie. Na

de lunchpauze ook niet meer. Voor f, 1,-- kocht je 20 koffie- of
theebonnen. Irlie weinig verdiende kreeg twee gratis bonboekjes in
zijn loonzakje. Het sarari-s werd nog in ktinkende munt ultbe-
taald. Met een revorver op zak ging de dokumentarist van Brok-
rand al-tijd mee als het salari-sbedrag van de bank gehaard werd.
Naar reeftijd, berangstelring en kennis was de afdeling statis-
tiek een zeer gemengd gezelschap. Het vier dus niet altijd.mee
om tijdens de pauzes het gesprek gaande te houden. Er werd na-
tuurrijk vaak over het werk gepraat. vraagstukken die met waar-
schijnrijkhei-dsrekening te maken hadden waren bijzonder in trek.
Hoeveer kans had men om de voetbartoto te wi.nnen? Hoe kon je die
kans vergroten? we kwamen er niet uit. rnternationale voetbar-
wedstrijden werden geestdrifti-g besproken. vooral de heer De

Jonge was daar een meester in. De enige die toentertijd aktief
bij voetbal betrokken was, was paul. Het spijt me nog steeds,
dat ik de befaamde NrpG-wedstrijden rond de jaren 60 niet bij-
woonde, een instituutsgebeuren, waarover nog Iang werd nage-
praat. Autors en het beharen van rijbewijzen waren ook dankbare
onderwerpen, rn 1956 had niemand van ons een auto. Dat zou spoe-
dig veranderen. Dr. de Groot kwam er ars eerste mee. paur en
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Gerard kochten dan we1 geen auto, maar hun scooters mochten er

ook best wezen.

Eigenlijk heb ik pas veel later, vooral rond verzuim, heel in-
tensief met Paul sErmengewerkt. Ik heb veel van hem kunnen leren.
Tenslotte wil ik PauI bedanken voor het eindeloze geduld waarmee

hij luisterde naar al mijn problemen en probleempjes en bedanken

voor de goede raad, die ik altijd van hem kreeg.

Joke Sikkema-De Graaff
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R.A. Binkhorst

Beste PauI ...
In 1958 rondde ik mijn studie voor gymnastiekleraar af met het

idee dat ik niet geschikt was om voor de klas te staan. Mijn

belangstelling ging vooral uit naar de Inspanningsfysiologie die

toen in Nederland slechts oP zeer beperkte schaal werd bedreven

o.a. in Leiden op het NIPG, bij de afdeling Arbeidsgeneeskunde.

Via een introduktie van de onlangs overleden Prof. W.G. Y{alter

kwam ik in kontakt met Dr. F.H. Bonjer, toenmalig hoofd van de

afdeling Arbeidsgeneeskunde. Van hem kreeg ik de kans om een

jaar te komen werken gedurende 3 dagen per week. Het NIPG be-

taalde mijn reiskosten. De rest van de week gaf ik les op twee

scholen in Amsterdam, zonder veel succes. AIs onderzoeksassis-

tent mocht ik samenwerken met J.ÍÍ. Snellen aan een onderzoek

waarbij warmte-belasting en lichamelijke inspanning werden ge-

kombineerd, in de klimaatkamer van de afdeling (een pracht exem-

plaar ) .
Na dat jaar heb ik gesolliciteerd naar een vastere betrekking,
het was in de tijd dat er geen duÍdelijke eenheid van mening was

over het funktioneren van het NIPG. Daardoor duurde het lang

alvorens ik een (positief) antwoord kreeg. Ik heb toen een enorm

gat in de lucht gesprongen (is het er nog?). Mijn opdracht was:

studie van houding en beweging tijdens arbeid, vooral ergono-

misch bekeken. De ergonomie stond toen nog in de kinderschoenen.

Het eerste probleem dat werd aangepakt was (hoe kan het ook

anders) "de goede zithouding'r; in Ergonomics van 1985 zag ik dat

ze daar nog steeds over schrijven. B. Bink wees mij de weg op

dat gebied met steeds waardevolle en vaderlijke raadgevingen.

Niet zelden was er enige hilariteit als wij op bezoek kwamen en

ons i-n volgorde voorstelden met Bink en Binkhorst, I'een grapje

zekerrr was dan het antwoord. Collegae waren toen (met excuses

voor een eventuele foute weergave van de namen): A.C. Bobbert,

K.E. Malten, R.L. Zielhuis. Technische medewerkers: J. Bleeker,

F.L. Piena, M. Buist en de sekretaresse A. Wamoltz (Ansje).
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In 1960 kreeg ik een beurs om 3 maanden in Stockholm te gaan

werken bij de coryfeeën S. Carlsöö en P.O. Àstrand. Electro-
myografie en algemene inspanningsfysiologie leerde ik daar. Een

korte periode die me weer een ander aspekt van de inspanningsfy-
siologie toonde: maximale inspanning tot uitputting, snelle en

diepe ademhaling, hoge hartslagen en bloeddrukken, veel melkzuur
etc.. Erg spannend.

Na terugkomst werd er gestimuleerd om dat ook op te zetten bin-
nen het NIPG. Daarmee is ons kontakt toen ontstaan. Jij hebt met

veel geduld en inzet mij de eerste beginselen van een statis-
tisch verantwoorde proefopzet geleerd; ik had weliswaar een

kursus van De Jonge gevolgd maar dat bl-eef in eerste instantie
boekenwijsheÍd voor mij. De eerste opzet was die van een serie
proeven waarbij een snelle methode t.b.v. de bepaling van de

maximare zuurstofopname werd vergeleken met de krassieke methode

van Àstrand (een uniek experiment toenl ). Het was voor jou wel
even wennen aan de geweldige uitschieters die er soms gevonden

werden bij maximale inspanning en je moest ook we] wennen aan

het feit 'rdat een mens dat allemaal aankon" maar het begeesterde
jou ook om mee te werken (helaas niet als proefpersoon). Door

sonunigen werd het wel gezien als een wat extreme belangstelling,
"wat moest je daar toch meerr. De weerslag van dat onderzoek is
ons eerste artikel geweest. Voor mij was dat het eerste artikel.
Daarna zijn er nog enkele gevolgd, met ook weer jou als medeau-

teur, naar aanleiding van onderzoek met J.A. pool en A. Bouhuys
(die enkele jaren geleden is overleden). Op dit gebied waren het
onderzoeken die aan de basis hebben gestaan voor veel meer on-
derzoek op het NIPG, gericht op de arbeidsfysiologj_e, uitgevoerd
door mensen als B. Bink, J. Timmers, H. v.d. Sluys, prof.dr.
J.M. Dirken, H. Íleeda, e.a.
Naast het werk waren voor mij ook hoogtepunten onze l-unches in
de kantine, die onder leiding van Agnes stond. VeeI plezier
hebben we daar gehad, met moppen en kaartspel.
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Aan de grote serie experimenten in de zestiger jaren heb ik niet
meer meegedaan. In 1963 kon ik aan het Fysiologisch Laboratorium

van de Faculteit voor Geneeskunde, aan de K.U. te Nijmegen een

aanstelling krijgen. Prof. F. Kreuzer gaf me de opdracht het

inspanningsfysiologisch onderzoek op te zetten en te coördine-

ren. Daarnaast studeerde ik aan de vrije studierichting Lichame-

Iijke Opvoeding. Van dat laatste is niets terecht gekomen. Het

eerste is aardig gelukt, mag ik wel zeggen. Na mijn promotie in
Brussel en die van J. Vos in Gent, is het onderzoek ui-tgebreid
opgezet en ontwikkeld. Spierkracht en -snelheid en het ademha-

lingscirculatie - en energieleverend systeem zijn de onderwer-

pen. Toepassing is er in de sport, de kliniek en de arbeidsfy-
siologie.
Beste Paul, dit waren, in het kort, enkele besplegelingen over

een peri-ode waarin jij een belangrijke invloed hebt gehad op

mijn ontwikkeling. Bovendien heb ik ook door jouw vriendschap in
die tijd de beste herinneringen aan het NIPG. Ik hoop dat je een

goede tijd zult hebben na je pensionering.

Bedankt,

R.A. Binkhorst
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$I. Ekker

In de tijd dat ik bij het instituut zat, van 1 apriL 1957 tot 31

augustus J.965, bevond PauI zich nog in zijn aanloopperiode en

werd nog overschaduwd iloor Nass en De Jonge.

De voornaanste werkrelatie die ik met PauI heb gehad betrof de

grote NHG-onderzoekingen, het verloskunde-, abortus-, en tonsil-
litis-onderzoek die het Huisartsengenootschap in de beginperiode
van zijn bestaan heeft uitgevoerd.
De bestuurders van het Genootschap hadden bij het NIPG aange-

klopt voor methodologisch-statistische ondersteuning. Het Insti-
tuut was bereid hierop in te gaan en dacht aan PauI en mij a1s

kontaktpersoon, met De Jonge als rGodfatherr op de achtergrond.
Maar aangezien ik mij op dat moment in de Verenigde Staten be-

vond on leave of absence voor een kursus Public Health, werd

Nass gevraagd schriftelijk mijn bereidheid hiertoe te sonderen.

De tijd schreed blijkbaar voort zonder dat Nass hier aan toe
kwam en niets heeft mij meer verrast dan dat bij de terugkeer op

Schiphol, behalve het gebruikelijke welkom van vrÍenden en fami-
lie, ook Nass zich naar voren drong. Hij moest zijn ei nog kwijt
vóór ik op het NIPG arriveerde en de direktie zou ontdekken dat
hij zijn boodschap niet had uitgevoerd.
Overigens bewaren wij - ik denk PauI en ik beiden - de beste

herinneringen aan vooral het verloskunde-onderzoek. De vele
kontakten met de huisartsen-auteurs hiervan - Hoogendoorn, Cou-

mou, Verhagen en aanvankelijk ook Hogerzeil - met tochten vaak

naar Zwolle en leidend tot een serie van 25 artikelen Ín Huis-
arts en Wetenschap, was voor beide partijen leerzaam en verrij-
kend. Paul voerde de benodigde statistische analyses en toetsen
uit en mijn voornaamste rol bestond uit (medisch) Iiaison-offi-
cier en sóms, wanneer dat nodig was, PauI achter zijn broek

zitten opdat naast het vele andere werk ook deze verplichting op

tijd werd uitgevoerd.
Ik bezit nog een afscheidscadeau, een kopie van een schilderij
van Cézanne, waar Paul achterop heeft neergeschreven: 'rTer
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herinnering aan een veelbewogen periode Afdeling Statistiek
NIPG", met daarnaast alle handtekenj-ngen van de toenmalige mede-

werkers.

Eerlijk gezegd heb ik de periode bij het NIPG niet zo bewogen

gevonden, wel heel leuk. Mijn eigen'werk op het gebied van het

ziekteverzuim bracht mee dat iets van de Instituutsgedachte van

interdisciplinaire samenwerking inderdaad gerealiseerd kon wor-

den.

Met de afdeling van Koekebakker, en daarvan vooral met Philip-
sen, kwamen aardige onderzoekingen tot stand, onder andere bij
Bruynzeel. Ook de Afdellng Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (Bon-

jer, Zielhuis) Ieverde een aandeel en bij een in die tijd optre-
dende influenza-epidemie kwamen zelfs kontakten tot stand met de

afdellng van Verlinde (o.a. Masurel).

Irlel bewogen waren misschien de direktie-wÍsselingen, met na

Buma, Broekhoff en Speijer en vervolgens alleen Broekhoff.
Broekhoff die na Iunchtijd niet gestoord mocht worden en bewaakt

werd door mej. van Royen, maar die welts ochtends als één der

eersten in het instituut aanwezig was.

En de vele markante leden van de NIPG-gemeenschap droegen bij
aan een zo niet bewogen dan misschien bevlogen arbeidsklimaat:
de Haas met zijn afdeling met onder andere eerst Bea en later
Hans van den Berg, de laatste evenals Meindert J.W. de Groot

later hoofd van de Afdeling Gezondheidsstatistieken van het CBS.

Bij de Afdeling Geestelijke Gezondheidszorg onder andere Winse-

mius en Wiegersma en de omstreden dokumentalist Van Blokland. En

dan de samenblndende figuren: Agnes Wallaart in de kantine, Van

der Kraats van de Technj.sche Dienst, Mej. Schaap in de Biblio-
theek en niet te vergeten Morsink die sorunige nieuwkomers van

een huis voorzag.

AI dan niet, zeker toen, een fantastisch instituut, broedplaats
van vele hooggeleerden en ongetwijfeld voor nog meer een onver-
getelijke arbeidsgemeenschap. Met daarin, als één van een kleine
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groep, Paul van lJeeuwen als een rots in de branding die de tiJcl
trotseerde en in de (bewogen?) NIPG-branding tot volle wasdom

kwam. Ik ben Paul erkentelijk dat hij bij ziJn afscheid ons in
staat stelt een (Iate) horunage te brengen en herinnerlngen op te
halen.

Het ga je goed, PauI, in de tijd die voor je ligt.

Wouter Ekker

28



J.A.C. de Kock van Leeuwen

Mijn herinneringen aan Paul dateren uit de jaren 1957 tot 1973

en zijn onverbrekelljk gekoppeld aan die met Charles Nass, Henk

de Jonge en Meindert de Groot.

De afdeling statistiek en de ziekteverzuimstatistieken zijn
eveneens heel hecht met elkaar verbonden en daar doorheen zie ik
steeds het gezicht van Paul.

Geestelijke Gezondheid was en bleef een aparte eend in de bijt
van Praeventieve Geneeskunde.

Bij het zoeken naar mogelijke verklaringen voor verzuimgedrag

- ook vlak na de oorlog aI een vraagstuk waar veel energie aan

werd besteed - kwamen naast somatische ook sociale en psychische

aspekten aan de orde. In hoeverre werd verzuimd omdat men ziek
was en wat was die ziekte eigenlijk. Irlas neurose ziekte en zo ja
wat voor ziekte? Vragen te over maar de antwoorden víaren moei-

lijk te vinden.

De afdeling Statistiek had de reputatie opgebouwd om als een

strenge en rechtvaardige scheidsrechter te beoordelen of de

konklusies die uit de waarnemingen werden getrokken statistisch
valide waren. Dat was geen eenvoudige taak en ook niet één die
bij iedereen op begrip en dankbaarheid kon rekenen.

Stelt u zich voor, een onderzoeker heeft een fraaj-e nieuwe ver-
klaringsveronderstelling bedacht. Hij gaat daarmee de realiteit
te lijf en beoordeelt een aantal gevallen als 'rkloppend" met

zijn bedenksel. Het materÍaal gaat naar ttboven" (daar zat toen

de Statistiek) en na een - in de beleving altijd te lang duren-
de - wachttijd gaat de telefoon en klinkt de stem van Paul die
zegt: rrl,uister eens, ik heb naar het materiaal gekeken maar ik
kom er niet uit, kunnen wlj er niet even over praten?"

Nou, dat kon altijd! En dan kwam het.
Definitie van telobjekten, is ja altijd ja of soms ook nee. En

als het soms ook nee is, wanneer is dat dan? Heb je rekening
gehouden met Ieeftijd-specifieke effekten? Een niet eindigende

reeks van methodische en onderzoeksmethodologische vragen, de
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één aI nuttiger en zinrijker dan de ander maar we1 optellend tot
de konklusie dat het verrichte onderzoek misschien rrwel aardig'r

was maar toch zeker verdiende aangevuld (Iees overgedaan) te
worden althans indien prijs werd gesteld op het predikaat dat

het statistisch iets voorstelde.
Zo zí3n er generaties onderzoekers in hun kontakten met de afde-

Iing statistiek gevormd.

Zij hebben het aan de kontakten met de afdeling te danken dat

hun wijze van denken en opzetten van onderzoek ging horen tot de

kategorie "wetenschappelijk uiterst betrouwbaar ! "
Paul is de erfgenaam van deze grote traditie. Hij verstond de

kunst als geen ander om met grote rust en vastberadenheid vast
te houden aan de criteria voor goed en gedegen onderzoek. Ook

moeilijke boodschappen - d.w.z. teleurstellende voor de onder-
zoeker - kon hij bijzonder goed kwijt. Dat was mede te danken

aan zijn onverwoestbaar vermogen om mee te denken over konstruk-
tieve oplossingen en over ingangen op de problematiek die een

opstap boden om met meer vrucht aan het werk te gaan.

Met die herinneringen en een gevoel van grote persoonlijke dank-

baarheid jegens PauI sluit ik af.

J.A.C. de Kock van Leeuwen
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H.C. Vesseur

Om aan het verzoek te voldoen, iets te schrijven ofwel te ver-
tellen over het leven en werken op het Instituut met jou, lijkt
heel makkelijk, maar moeilijk uit te voeren. En wel om deze

reden, er is zóveel te vertell-en, maar als 'tpuntje bij paaltje"
komt, weet je niet goed te beginnen.

25 )aar geleden kwam ik op het Instituut, waar jij er aI 15 op

had zitten. Dus ik een groentje en jij een doorgewinterde in het

vak. Ook mijn omschakeling naar dj.t werk kwam er bij. Mijn start
$ras als statistisch assistente/medewerkster en daar mochten

Gerard en Rlek Gemert mij in op weg helpen. want ik ging Riek
ttopvolgenrr. Toos Vissers was onze sekretaresse, iater opgevolgd

door Janneke Meertens, di-e veel last had van hoofdpijnen en

zodoende weleens naar huis moest. Dan maakte ik de "haast-kar-
wei-tjes" af. Pete van Berge Henegouwen, Miep Smit, dat waren

weer assj-stenten die na mij kwamen.

Maar het gaat over jou PauI en een mens bIljft maar een mens en

zo zLL ik over mijzelf te verhalen.

Voor het ziekteverzuim ging aI het rekenwerk uit het "blote
koppie". Moet je nu komen, alles loopt en zit met een rekenma-

chine. Later hadden we Facit's, weer later kwam de elektronische
rekenmachine met de lieflijke naam "Anita". Een fantastisch
apparaat, aIIés kon je er geluidloos op uitrekenen, in alle
vormen. Dat geluidloze kwam bÍj ons goed uit, want doordat er
wel drie of vier mensen op één kamer werkten, die allemaal met

een rekenmachine bezig waren, die ratelde dat het een rrlieve?rÍ

Iust was, zodat horen van een telefoon nog wel 9ing, maar beant-
woorden daarvan niet. Daarom juichten we trAnitatt van harte toe.
Door het computergebeuren in deze tijd is, wat dat rekenwerk

aangaat, veel naar de computer gegaan.

Maar voetballen op de sportdagen van het Instituut, of tafelten-
nis, daar gaan de tellingen nog gewoon gelukkig; we1 verschijnen
de doelpunten, door de computer alweer, op het scorebord. Of

kwamen jullie niet zó hoog? Toch wel hoog genoeg om een beker
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mee naar het Instituut te nemen voor de prijzenkast. Die moet je

nu maar niet gaan zien, want er komt zó weinig meer bij. Die

gezellige dagen hebben we gehad én genoten.

Tafeltennis spelen zo tussen de middag, waar je toen nog wel

eens de tijd voor nam, maar later niet meer. Dit tafeltennissen
kon toen ook hee] goed, want we hadden 1| uur voor de middag-

pauze ter beschikking. Dat tafeltennissen tussen de middag, ging

er echt wel fanatiek aan toe. We hadden een eigen kompetitie.
omdat ik van t'buiten de stad'r kwam en altijd met het openbaar

vervoer kwam, deed ik niet mee met de bedrijfskompetitie. Daar

zouden Cock de Kruijf en Aad van den Dop meer van kunnen vertel-
Ien.
Ja, ik kwam met het openbaar vervoer, maar jij had je eigen

scooter maar op dat rrdingtr was het altijd koud en nat door het

Nederlandse zomerweertje. Zo nu en dan reed ik met je mee ach-

terop naar het station. Mijn herinnering zegt mij vooral die ene

keer, dat er een Iekker buitje hageJ- viel en jij me meenam. Ik
dacht dat ze mijn gezicht met scheermesjes aan het bewerken

waren, maar dan botte, de sneetjes zaten in mijn wangen, wat was

ik blij dat ik aan het station was, wat was ik koud en nat. Arme

jij, jij moest nog verder naar VoorschoteD, op dat gevaarlijke
ding, je kon er geen goede bocht mee maken. dan kwamen de peda-

Ien aI op de grond en lag je onderuit. Gelukkig kwam toen gauw

je eerste auto.

Er is altijd hard gewerkt. Er werden ook kursussen gegeven, die
je steeds goed moest voorbereiden, waar veel werk aan was én

waar heel veel tijd in zat. Zover ik weet deed je dit eerst
samen met Henk de Jonge, de latere Prof., daarna kwam je er
alleen voor te staan. Daar kon ik dan wat 'rdingen" voor in orde

brengen. Testen werden er gemaakt enzovoort.

Soms als 1k een t'gekke buitt had gebeurde er nog weleens iets,
wat achteraf gezien niet "door de beugeltr kon. Zoals iemand op

een stoel vastbj.nden en op een verschrikkelijke manier schminken
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en maar lachen, nlet zo zach|., tot Dr. Meindert de Groot binnen-

kwam en het een schandaal vond. Maar die arme die op de stoel
midden voor het front zaL, ze kon zich niet bewegen en kreeg de

storm over zich heen. Dit was Ina de Kruijf, Iater opgevolgd

door haar zus Cock, die met Ria Kooi toen de ponstlpistes waren,

zoals het in die tijd als naam had. (Voor de Iezer is er wel

bijverteld dat dit zich in die 1à uur middagpauze afspeelde. )

Of over onze spuitpartijen (daar was jij niet bij hoor, ook niet
bij het schminken) bij NeI Los, Anneke Jansen en Barend Jekel,
die gelukkig ook van een rrpretje" hielden. Of de douche in de

gang. die me aI zóIang toelachte en ja hoor daar gebeurde het
dat ik er zonodj-g aan moest trekken en samen met Barend een

gratis douche kreeg en een natte bende op de 2e verdieping,
foei! Dat was uit mijn pubertÍjdl? Zie je het komt weer over

mij zelf .

Daarna onze verhuizing naar de 4e verdieping. In mijn ogen wer-

den wè, om het in voetbal-termen te zeggen, gedegradeerd. Eén

ding wil ik zeggen (misschien kwam het zo bij mij over), we

zaten toen weL in het .....hoekje.
Je hoorde nooit iets wat er in het Instituut gebeurde, als je
niet in de kantine kwam, maar voor dat kwartiertje gi.ngen we

niet naar beneden. Jè noest de nieuwtjes horen 1n de lunchpauze,

want we hadden wel een prikbord in de gang, maar er kwam nooit
iets op. Nu met de andere medewerkers erbij, zitten we niet meer

op zolder, maar op de 4e etage van het Instituut. We tellen weer

mee en zelfs op ons prlkbord worden "de nieuwtjes'r opgeprikt.
Voor jou persoonlijk gold dit niet. Misschien had je gedacht

meer met je eigen werk door te kunnen gaan, maar jou wisten
wé1 te vinden. Gelukkig voor jou?

Maar ons werk ging door en daar waren we voor. We moesten onder-
Iing nog weleens van kamer veranderen, omdat er weer eens iemand

anders ook een kamertje kon krijgen. Bij onszelf veranderde er
ook veel. De heer Nass kwam te overlijden. Wouter Ekker, arts,
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ging van baan veranderen, Meindert de Groot was aI weg en de

veranderingen vooral van personeel in de computergroep heeft je
wel vele grijze haren bezorgd. Was er weer iemand goed en we1

ingewerkt, kon hij door zijn kursussen weer meer, gingen ze weer

naar elders, het zijn er teveel om op te noemen. Werden ze hier
dan zo slecht betaald? Daar zat je weer opnieuw. weer adverten-
ties, weer wachten of andersom en steeds mensen te kort voor het
werk. Of mensen die niet of nóg niet goed ingewerkt waren. Zo

ploeterde je maar door. Het was niet op zijn plaats dat ze over
het werk klaagden dat het té lang duurde. Het kon niet sneller,
we hadden geen mensen genoeg met de ervaring die nodig was.

Gelukkig voor je gaat het de laatste tijd wat beter. Dat is
alweer een probleemstelling opgelost, zoals zo velen. Tot zover
wilde ik vertellen. Nu mijn slotwoord.
Wat ik nu wél wll zeggen is, dat ik hééI vééI van je geleerd heb

en je daar heel dankbaar voor ben. Ook dat je, ondanks je harde

werken, want dàt heb je gedaan, je altijd vrij maakte voor
iemand die je raad nodig had. voor wie of wat dan ook. Die kwam

voor zijn werk, die voor andere dingen of die het privéleven
inhielden. Maar altijd stond je mij, en ik weet zeker dat je
voor een j-edereen daar tijd voor nam, bij. Zou het kunnen zijn
dat je mij zo goed inspireerde, dat ik nu ook beter met de men-

sen kan praten, maar vooral beter naar ze kan luisteren?
PauI laat mij vanaf deze plaats je nog heel veel goede jaren
toewensen. In al-Ie opzichten, vooral gezondheid want dat is de

grootste schat. Je hebt gelukkig hobby's, waar je nu de tijd
voor krijgt. Geniet er nog vele jaren van, samen met je vrouw en

familie.

Paul dank jel t I I

Leny Vesseur
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P.H. de Blocq van Scheltinga

Bedrij fs ( tafeltennis )kompetitie
Hoewel gering in aantal is de kollektie Paulen in ons Bedrijf
altijd wel een konstante geweest. Het Ís wel eens gebeurd, dat

aan een kantinetafel, volstrekt toevallig, drie of vier figuren
bij elkander zaten, die naar diezelfde naam luisterden.
trHé Paultr, riep iemand. Drie of vier koppen draaiden tegelijker-
tijd naar de roepgr. ItNee, eh, dié bedoel ik", zei de laatstge-
noemde, wijzend op één van het kluitje naamgenoten. De voor clat

moment, échte PauI stond dan op èD ... r

Slechts een volstrekt ontoereikend aantal getlpte velletjes
staan mij ter beschikking voor een verhaal van twee mannen, uit
hetzelfde Bedrijf, die één ding beslist gemeen hebben; de naam

PauI. o ja, indrukwekkend wellicht is, dat ze gezamenlijk ook

nog bijna driekwart eeuw hun respektievelijke rondjes hebben

gedraaid in het Bedrijf. Hier zijn stellig wat raakpunten, zelfs
-vlakken uit voortgekomen. Straks zoiets.
Boeiend, zo niet verbazi.ngwekkend, blijven de verschillen be-

staan van twee lui met dezelfde namen, Ieeftijdgenoten zelfs.
Blikken wij nu een moment in de achteruitkijkspiegel, dan zlen

we: Paul. de jubilaris van nu, was toen nèt van een middelbare

school en stelde zich te werk bij het, toenmalige, I, P(rimitie-
ve) Gé aan de Ílassenaarseweg 56.

De ander? Was toen nèt, wat gerafeld, uit de Jappenkampen. Na

een zevental jaren sores en gedoe raakt hij eveneens betrokken

bij het wel en wee van het I.P.G. Instrumentmaker in de Fijnme-

chanische Afdeling. de Werkplaats dus.

Rond 1956 kwam de uitbreiding gereed. De mensen uit de

ces in de stad kwamen weer binnen de voegen van

nieuwe gebouw. o ja, er kwam ook een N bij het I.P.c.
$Íéér Iater werd het verhaal voltooid met een streepje
op een zelfde wijze ontplooide zich in de Ioop der

dependan-

het grote,

+ TNO.

jaren de

loopbaan - carrière kLinkt wat interessanter - van PauI van
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Leeuwen in het Bedrijf. Telkens kwam er wat bij: Werk, gedoe,

verantwoordelijkheden. nieuw spul, adviseren, .afdelingshoofd.

De oplettende Iezer zal het geregeld gebruikte woord rBedrijfr

niet ontgaan zijn. Hiernà zal worden ingegaan op de 'Bedrijfs-
kompetitie'. ïn dit geval een zaak waar een tweetal naamgenoten

in hetzelfde rHuisr 6óit wèrkelijk mee te maken hebben gehad.

Niets ernstigs, hoor! gewoon een kompetitie tafeltennis.
Vooropgesteld dient te worden, dat het op het rstuutr altijd
treurig gesteld is geweest met een plek, die geschikt zou zijn
voor het beoefenen van tafeltennis. Ach, schaken, danrunen, een

kaartspelletje ging dan nog wel binnenshuis. Het lollige volley-
baIlen ter hoogte van StaI I en StaI II (waar nu de keet staat)
werd later verboden: slecht voor het gras. Er werd wat sawah-

getrapt met een voetballetje op het UVS-terrein, vlak naast ons,

of op het schapenweitje in het Bos van Bosman, tegenover ons.

Maar, de vierde verdieping van het nieuwe gebouw bood uitkomst.
Ter oriëntatie: de corridor op de vierde eindigde ongeveer bij
de kamer van de goede Heer Nass, zeg maar, de toenmalige baas

van PauI. De corridor begon weer ter hoogte van de ingang van

het Psychologisch Lab. Een royale ruimte was derhalve aanwezig

tussen de hiervóór vermelde grenzen. Er werden, op een gegeven

moment, een tweetal TT-tafels naar boven gehesen. Du Buy stond

op het triplex. Pràcht tafels !

Januner was echter, dat de ruimte een poosje Later werd volge-
bouwd met kantoortjes. De tafels verhuisden toen naar het Museum

(Bijlzaal A en B). Nog steeds worden hj-er, op de inmi-ddels 4e of
5e generatie tafels deuken geslagen en ferme taal gebezlgd. Zo

zie je.
Het gevolg van het enthousiaste TT-gedoe was. dat een aantal
bekwame tafeltennissers werd gekweekt. Niet het minst was dit te
danken aan een jongedame, toen hoofd van de typekamer, die in-
dertijd zèIf tot de dames top-10 van Nederland behoorde. Door
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haar werden wij uitstekend getraind. trouwens te verslaan $ras

zij niet.
De uitvoering van de batjes zou een belangrijke faktor voor een

succesvol verloop van een spel moeten zijn. Voor PauI van

Leeuwen echter, maakte het niets uit of hij een gesplinterd en

getordeerd triplex tiktok-plankje, beplakt met schuurpapier in
de handen had, of een 'echt' ding. Meestal verloor de tegenstan-
der toch!
Toen de Bedrijfskompetitie Tafeltennis werd ingesteld, beschikte
het nieuwe NIPG over een stevig ploegje. Uit- en thuiswedstrij-
den werden gespeeld tegen bedrijven in de stad en in de regio.
Reservespelers hadden vÍe genoeg; prettig, want zij vormden me-

teen onze 'claquet.
Zorn Bedrijf waar wij eens te gast waren voor een uitwedstrijd
was het Marinevliegkamp Valkenburg. Een bèst kosthuis was het
overj-gens ook. Koffie ad libitum met stapels sprits. Hun strate-
gie was, achteraf natuurlijk, duidelijk! Het j-s puur slecht om

klotsend van de koffie een wedstrijd aan te vangen. Balletjes
oprapen, om maar iets te noemen, moest ook, zéér geregeld gebeu-

ren en dat viel knàp tegen!

Hun speelruimte was bijzonder royaal; de verlichting echter was

omgekeerd evenredig daaraan. Hier en daar een genadeloos blauw

schijnende TL-baIk. De gezichten van de mensen, ook de sprits,
zagen er hj.erdoor wat ongezond uit.
Een grijnzende Marineman tegenover PauI van Leeuwen had de op-
slag geloot. In een zéér kort tijdsbestek was het vijfmaal
'rPàts" ! Aan de zijde van de ontvanger was 5x geen sprake van wat

maar léék het balletje te raken. Gewoon slagen in de lucht, dus.

Dit is sowieso al iets om flink de juu over in te krijgen! Bij
Paul komt hier nog iets bij. In de stellige overtuiging niet
gefaald te hebben, wordt PauI een moeilijk type. Hij wenst name-

lijk een duidelijke verklaring van het fenomeen! tÍaarom, bij-
voorbeeld, de redelijk voorspelbare epidemiologie in de matrix
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van zijn spel door een, vooralsnog, onverklaarbare variabele

doorkruist wordt, zodat èIke korrelatie zoek is (wat? natÍÉrlijk
heb óók ik verstand van statistuten; ik heb ook wel eens eèn

borrel gedronken met een wetenschappelijk rekenwonder! ).
Achteraf was een verklaring voor het malle gedoe niet zo inge-

wikkeld. 'stroboscopisch effect' heet zoiets. Kortom, hierdoor

Iijkt de bal, in feite, in stukjes naar je toe te komen. Een

kleine kortsluiting in anticipatie, perceptie, oog-handcoördina-

tie (en weet-jij-vééI) is het gevolg, wanneer iemand voornoemd

verschijnsel niet gewend is. Het werd veroorzaakt door de reeds

geslgnaleerde, vermaledeide Tl-balken die zijn aangesloten op

een zelfde fase van het lichtnet. Overigens hadden PauI en de

rest van het ploegje hieraan niet veel tljdens de konfrontatle
met De Marine.

onze wraak was overigens zoet bij de thuiswedstrijd.
Niet uitsluitend uit mijn optiek gezi"en, dacht ik te mogen vast-
stellen, dat PauI van Leeuwen óók in de echte Bedrijfskompeti-
tie, tijdens zrn 40-ta1 dienstjaren flink wat punten heeft ver-
zameld. AIs een steeds feller getint Ij.nt (gelukkig niet zo rood

gekleurd) heeft zijn inbreng in de, zeg maar, wetenschap van 't
"Huis'r een grote betekenis gekregen.

Je volgende promotie, PauI? Ik mag hopen tegen die tijd nog

bekwaam genoeg te zijn een kj-ektoestelletje te kunnen hanteren

om dit feit te mogen dokumenteren. Ik heb je hogelijk gerespek-

teerd vanwege je rustige Paul-zijn. Nj-mmer de gebruikeli-jke

'rbloody-hoera" van Iui die fysieke 'toestanden' van zichzeLt

etaleerden. Wij hebben ze, ge$roon! Het was mij een grote eer

uitgenodigd te worden om wat terloopse herinneringen op te teke-
nen. Vlieg er van nu af eens uj-t! Met een zeilbootje of een

fietsje gaat 't ook prima!
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(O ja. in ons agrarisch dorpje hebben ze, gelukkig, nog een

Lotto-Boer ! )

PauI de Blocq
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R.A. de Boer

Beste Paul ...
Toen ik in l-960 op de afdeling Geestelijke Gezondheid van het

NIPG kwam werken, voelde ik me in het begin als een Portori-
caanse inunigrant die net in de Verenigde Staten voet aan wal

heeft gezet. De bevolking ter plaatse bestond vrijwel uitslui-
tend uit psychologen en sociologen in afwachting van een hoogle-

raarsbenoeming. op dit laatste waren vaak hun aktlviteiten ge-

richt. Zodoende bestond het werkprogranuna in mijn nieuwe omge-

ving uit een verwarende diversiteit van monodiscj.plinaire pro-
jekten, die op duidelijk geponeerde, maar moeilijk te begrijpen
wijze van groot belang bleken te zijn voor instandhouding en

bevorderi.ng van de geestelijke gezondheid. De religie en de

liturgische taal ter plaatse waren logisch-positlvistisch; in de

omgang sprak men over ontmoetingen met geJ-oofsgenoten, bij voor-
keur in het buitenland, alsmede over statistische en methodolo-
gische snufjes.
Hoewel het salaris regelmatig werd bijgeschreven op mijn girore-
kening was het duidelijk dat de meesten in deze omgeving van een

psychiater niets verwachtten, en dat de weinige overigen zich
beperkten tot afwachten. Bracht ik psycho-analytische gezichts-
punten naar voren, dan werden die achteloos als vóórwetenschap-

pelijk gefantaseer terzijde geschoven. Aansluitend kon i-k daar

dan over nadenken als ik op de bank lag bij mijn analyticus.
Om mij de zeden en gebruiken j-n dit Iand enigszins eigen te
maken begon ik er over te lezen. Het boekje Facts from fi-gures
gaf eni-ge tijd de hoop dat ik er ooit eens bij zou kunnen gaan

horen, maar bij het Iezen van artikelen liep het dan toch weer

mis. fk ging toen met een paar statistische vragen naar Charles

Nass die in kort bestek aantoonde dat op voor mij onbegrljpe-
tijke gronden het desbetreffende stuk methodologisch niet deug-

de. Bovendien had hier een statj-stische bewerking moeten worden

toegepast waar ik nooit van had gehoord, en die Iuisterde naar

een andere griekse Ietter en een andere Amerikaanse achternaam.
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Daarna waagde ik mi: een tijdlang niet meer in de buurt van de

afdeling statistiek.
Misschien vías dit toch het beste systeem om acculturatie te
bevorderen; misschien was er ook geen ander. In e1k geval kwam

het tenslotte zover dat de geleidelijk aan verworven kennis en

begrippen zouden worden toegepast j-n een projekt dat het werk

van studiegroepen medische psychologie voor huisartsen moest

evalueren. Dankzij Jan de Kock van Leeuwen kwam ik toen aI heel

vroeg in kontakt met Jos Jaspars en met jou. Ik vertrouwde je

natuurlijk in het begin maar half, maar zie! na het derde ge-

sprek was het plannetje nog niet eens van tafel geveegd of zelfs
maar tot onherkenbaar wordens toe veranderd. Integendeel. Er

kwam een Iange reeks van gesprekken in jouw kamertje onder de

hanebalken, met aan de wand een bord met veel kleine kogeltjes
en een lijn dat me altijd zeer heeft geïntrigeerd. Daarin maakte

je me geleidelijk aan veel duidelijker met welke begrippen ik
werkte, hoe die het beste geformuleerd en geöperationaliseerd

konden worden, waar ik mijn steekproeven moest zoeken, wat het

geldigheidsbereik zou zijn van de te trekken konkLusies, en zo

nog meer. Eigenlijk al die dingen die bekend staan als de rede-

nen om een goede statisticus te raadplegen vanaf het begin van

een onderzoek. Maar ik althans moest het eerst meemaken om het

te beseffen.

Wat misschien nog wel het meest opviel: de slechte uitkomsten.

AIs rrFacts from Figuresr.r vertelde dat een uitkomst beslist niet
signifikant was, bleek je vaak nog een trucje, ik bedoel een

toets, achter de hand te hebben die er wel een signifikantie aan

kon ontlokken. Zelfs jou lukte dat niet toen de scoring van de

rolgesprekken, die deel uitmaakten van het projekt, werd be-

werkt. En toen merkte ik dat het jou haast net zo speet als mij.
De persoonlijke vriendschap en waardering die ult deze gesprek-

ken j-s gegroeid horen niet thuis in dit stukje. WeI mag ik hier
zeggen dat niet alleen je inbreng bij het onderzoek en de publi-
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katies daarover onmisbaar was, maar dat ik ook een belangrijk
deel van mijn wetenschappelijke vorming aan je te danken heb. En

misschien mag ik ook zeggen dat ik hoop. je vaker te zullen zien
nu je meer vrije tijcl krijgt.

R.A. de Boer
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Íí. Buikhuisen

De eerste helft van de zestiger jaren. Een rustige tijd. Nog

geen provorellen, maar wel een wetenschappelijk medewerker met

hoornen bril die op de zolder van het NIPG het nozemvraagstuk

zit te bestuderen.

Rijen getallen grijnzen hem aan. Gewapend met een rrmechanisch

telraam" gaat hij ze te lijf. De Facit ploegt zich met een wei-

nig melodieuze kadans door de cijferbrij heen. Het geluid doet

denken aan dat van een drukkerij, maar zover is het dan nog

niet. Het eindeloze I'gestamp" plant zich voort over de gang en

doet de buren, de afd. statistiek, zích afvragen waar ze terecht
zijn gekomen.

Een klopje op de deur, di.e, nadat die overgaat in gebons, wordt

gehoord. Boven het niet te stuiten geluid van de Facit klinkt
het 'rbj-nnen" van iemand die geleerd heeft te moeten schreeuwen

wi1 hij nog verstaanbaar zijn. De deur gaat open en PauL van

Leeuwen stapt binnen.

"Wat doe je toch allemaal", luidt de vraag, die zeker niet aI-
Ieen wetenschappelijke nj-euwsgierigheid weerspiegelt.'tIk re-
ken", Iuidt het antwoord, terwijl de ogen weer onrusti-g over de

cijfers dwalen.

"Moet dat dan", vraagt PauI, een vraag die in eerste instantie
wat vreemd klinkt uit de mond van een vertegenwoordiger van een

afdeling dataverwerking.

Daar de niet te stuiten Facit doordreunt komt dit gesprek tot
een vroegtijdig einde. Het wordt voortgezet in een zaal, die
welj-swaar met de naam kantine wordt aangedui-d, maar die in feite
het karakter van een 'rvergaderzaal" had. Dan blijkt dat er bij
de stallen van het NIPG nog een ander monster is ondergebracht.
een machine die "echt" kan rekenen en daarbij "razendsnel" is.
Vanaf dat moment begon een nieuwe fase 1n mijn leven. Nu de

watjes uit mijn oren konden, kon ik weer openstaan voor nieuwe

geluiden, waaronder de statistische adviezen van de toenmalige

afdeling statistiek.
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Daarbij was een viermensschap betrokken om het eens niet-sexis-
tisch uit te drukken. Een jongeman met een snor, wiens naam ik
ben vergeten en die zich heef strak aan de statistische regels
hield. Drs. Nass, dle je mathemati-sch duidelj-jk kon maken (als
je hem tenminste op zijn hoge niveau kon volgen) waarom iets
niet kon of mocht. PauI van Leeuwen die, zo ervoer ik dat aI-
thans, de regels overgoot met een milde saus die weldadig aan-

deed.

Het kwartet werd gekompleteerd door De Jonge, die er vreugde in
schepte om aan te tonen dat het weinig verschil uitmaakte of je
nu wel of niet rekening hield met de te onderschelden statis-
tische assumpties. In deze afdeling Ieek dus duidelijk sprake te
zijn van verschi-llende opvattingen die zich op een onderllggend

continuum bevinden. Deze veronderstelling zou te toetsen zijn
met Terpstra's toets voor het verloop (als i-k het goed zeg).
Deze toets werd mij destijds als mogelijkheid door PauI aanbevo-

Ien. Dit advies van hem heb ik destijds niet overgenomen. WeI-

licht stond de dubbel-e betekeni-s van het begrip "verlopen" mij
tegen.

PauI, het moge je goed gaan. Ik wil je nog graag feliciteren met

het mooie verloop van jouw carrière en ik wens je nog vele ge-

zonde jaren toe.

Wouter Buikhuisen
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A. Zierikzee

Paul ken ik aI 25 jaar op het NIPG en ook daarbuiten. In de loop

van deze jaren zijn wij op verschillende wijze met elkaar in
kontakt geweest.

om te beginnen hebben wij samen een balletje getrapt. Dat in het

kader van het toenmalige voetbalelftal van het instituut waar

PauI als aanvoerder de spil van was.

Onder zijn bezielende leiding lukte het zelfs om het TNO-voet-

baltoernooi te winnen. HeeI Iang geleden in 1969.

Mogelijk dankzij hem was in die jaren de belangstelling van de

NIPG-(st)ers groot en langs de Iijnen stond bij elke wedstrijd
van ons elftal een flinke supportersschare.

Direkte werkkontakten tussen PauI en mij zijn van sporadische

aard geweest. Indirekt vielen mij regelmatig flarden van zijn
beleid als hoofd van de afdeling statistiek op. Met name hoorde

ik af en toe wat van beide ponstypistes die in dezelfde gang als
de technische dienst gehuisvest zijn.
Met grote waardering werd gesproken over zijn managementkwali-

teiten en zijn persoon als geheel.

Ik heb het voorrecht gehad PauI te midden van zijn gezin te
Ieren kennen. De kenmerken die mij bij die ontmoetingen opvielen
waren: openheid, sportivlteit en teamgeest. Als bezoeker viel
direkt op dat de door hen geboden gastvrijheid prettig en ge-

meend was. Dat sluit aan bj.j zijn sociale bewogenheid, die mij
bij verschillende gelegenheden opgevallen is. Daarbij viel op

dat PauI zich altijd terdege in de problematiek had verdiept en

niet schroomde, dan met zijn spreekwoordelijke breedsprakigheid

kritiek of lof te leveren. Vaak bleek dat hij de gave had het

werk van anderen te bewonderen en daar uiting aan te geven.

In de anekdotische sfeer, en dat hoort er ook bij heb ik het

volgende met hem beleefd. In het najaar van 1984 had ik een

advertentie op de mededelingenborden geprikt waarj-n ik een auto

te koop aanbood. De advertentie hing aI geruime tijd, overigens
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zonder enige reaktie. Tijdens een instituutsborrel ontspon zich
het volgende gesprek:

Nol: 'rHa1lo, PauI , proostil .

PauI: (Grote stilte) "HaIIo, proostrr.

NoI: rrZeg Paul, hoelang denk jij nog in die oude Skoda te
blijven rijden?"

PauI: (weer stilte...)rrGut daar wilde ik het net over hebben".

Nol: 'rZullen we even gaan kijken?r'
Paul: rrJa, goedtt.

Na deze korte dialoog was de koop in vijf minuten gesloten.

Tot slot moet mij nog het volgende van het hart. PauL's aankon-

diging om vervroegd uit te treden heeft velen verrast en hen

vervuld met grote spijt, mij ook.
Ik wens hem en zijn naasten het allerbeste toe.

A. Zlerikzee
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H.E. Lindeman

De toezegging mee te werken aan de samenstelling van een 'liber
amicorum' Ieidt onvermijdelijk tot een terugblik van de eigen

lnstituutsti-jd. En die begon lang geleden in februari 1956, op

de toenmalige afdeling 'Kinderhygiëne en moederschapszorgt ,

welke kort daarop werd omgedoopt in de benamlng rSocj-al-e Hygië-

ne' om aan te geven dat het onderzoekvel-d ruimer van opzet was

geworden.

Op dezelfde etage was toen ook de afdeling Statistiek gehuisvest

en kontakt met de medewerkers van deze groepering lag om twee

redenen voor de hand, namelijk een 'geografische' en één die
werd geinstigeerd door het afdelingshoofd, prof.dr. J.H. de

Haas, kinderarts. Het was de tijd dat de 'jonge' wetenschappe-

lijke medewerkers eerst allerlei zaken gingen onderzoeken en na

verloop van tijd op het lumineuze idee kwamen zich af te vragen

of het mogelijk, misschien zelfs verstandig zou kunnen zijn de

verzamelde onderzoekgegevens te bewerken en rijp te maken voor

een rapportage, liefst in de vorm van een publikatie.
Aangezien, zeker in die tijd, bij de medische opleiding geen of
nauwelijks aandacht werd geschonken aan het onderwerp statistiek
en men daar dus ook niet mee kon omgaan, was men genoodzaakt een

beroep te doen op de 'rekenaars' die dan zoveel mogelijk moesten

proberen een hypothese te bevestigen.

De hooggeleerde De Haas bevorderde het kontakt met de afdeling
statistiek alleszins maar wees tegelijk op een aan prof.dr. S.T.

Bok, histoloog, en medisch statisticus van het eerste uur, toe-
geschreven uitspraak dat 'statistiek veel- overeenkomst vertoont
met een modern dames (zwem)pak - de latere bikini - dat welis-
waar veel laat zien, maar waarbij het essentiëIe verborgen

blijft,.
Gebruik maken van het aanwezige gezonde boerenverstand was ook

een geliefkoosde uitdrukking van voornoemd afdelingshoofd.
Een mj-nder fraaie maar meer in het huidige tijdsbeeld passende

omschrijving is de vergelijking van de statistiek met een dronk-
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aard die een lantaarnpaal omarmt; dit niet doet omwille van het

Iicht maar enkel en al-Ieen om de steun.

Het kontakt met Paul van Leeuwen begon dertig jaar geleden en aI
heel spoedig wijdde hij mij in in een denkwereld die vrijwel
nieuw was en waarvan ik de indruk heb dat ook heden ten dage nog

vele jonge, kersverse akademici het nog niet als een integrerend
onderdeel van elk wetenschappelijk onderzoek willen of kunnen

accepteren.

Een denkwereld waarin tevens plaats moet zljn voor een 'doe'
wereld en waarover je vöör het eigenlljke onderzoek overleg
pleegt met de statisticus over opzet, uitvoering, minimale
(en/of maximale) behoefte aan onderzoekgegevens om antwoord te
kunnen geven op de vraagstelling met daarnaast je eigen aandeel

in de uitwerking van de data, die je onder leiding van paul van

Leeuwen uitvoerde.
Met een nooit aflatend, bewonderingswaardig geduld wees hij
steeds maar weer op gemaakte denk- en rekenfouten en verkeerde
interpretaties: kortom hij maakte dat je het onderzoeksprodukt
als een troetelkind ging beschouwen en dat je daar uiterst zorq-
vuldig en behoedzaam mee omging.

Aldus werkend zijn in de periode 1965-1976 op het gebied van de

(bedrijfs)spraakaudiometrie een aantal publikaties en rapporten
in binnen- en buitenLand verschenen van de hand van scribent en

PauL van Leeuwen dj.e nog steeds worden aangehaald en tevens
dienen (hebben gediend) tot verder onderzoek in deze boeiende

maar uiterst komplexe materie.
Bij al deze vele momenten van werkoverleg waren er toch ook de

zeer gewaardeerde sociale kontakten waarbij onderwerpen van

allerlei aard zoals zeilen, fJ.etsen. (voetbal)toto, de nodige
aandacht kregen en PauIÍs (buitenmodel) scooter uj.t lang vervlo-
gen tijden niet buiten beschouwing bleef.
Terugblikkend durf ik te stellen dat veel onderzoek duidelijk
aan betekenis heeft gewonnen door de enthousiaste medewerking
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die steeds blijmoedig werd verleend, ook in die gevallen waarbij

het allemaal niet van een Ieien dakje ging. VeeI dank hiervoor.

H.E. Lindeman
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J.C. van Wieringen

Beste PauI ...
In de pagina van het proefschrift 'rSeculaire groeiverschuiving"

met dankbetuigingen neemt de mechanische bewerking van de gege-

vens slechts twee regels in. Toch denk ik nog steeds met dank-

baarheid terug aan de sorteermethode met de Hollerith-kaarten.
Ervaringen met computerbewerkingen hebben mij geleerd, dat het
wellicht gemakkelijker is geworden om de gegevens op te slaan.
maar moeilijker - in ieder geval voor een niet-informaticus als
ik ben - om ze weer uit de computer te krijgen. Mijn gevoel van

waardering en bewondering voor diegenen die met de computer

kunnen "Iezen en schrijvenrt is weliswaar groot, maar gaat toch
gepaard met een ietwat onbehaaglijk gevoel van toegenomen afhan-
kelijkheid. ïk besef echter terdege dat als ik in samenwerking

met jou, zoals in de zestiger jaren op het NIPG, ook later mijn
(onderzoek)gegevens aan de computer had kunnen toevertrouwen,
mijn gevoel van zekerheid maximaal zou zijn geweest.

Hans van Wieringen
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H. PhiIi-psen

Beste Paul ...
Ik weet niet of wij veel gemeen hebben. Ik denk van weL, maar

Iaat ik daar niet teveel over spekuleren. In ieder geval delen

we belangstelling voor sport en zelfs de aktieve beoefening

daarvan, al- heb je dat langer volgehouden dan ik.
Bij sport hoort het uitdrukken van prestaties in maat en getal,
voor een statisticus rgevonden vreten' zoals de Duitser zegt.
Een sportliefhebber houdt van lijstjes, de mooj-ste doelpunten,
de snelste beklimmingen per fiets, de meeste caramboles en zo

door. Als ik een lijstje moest maken van de top tien kollega's
van wie ik het meest geleerd heb, dan zou je daar zeker op

staan. Jij hebt me veel bijgebracht. Ik bedoel daarmee niet eens

dat ik bij mi-jn proefschrift en ander onderzoek goede adviezen

van je heb gekregen. Het gaat verder. Je hebt mi-j geleerd, hoe

je iemand methodisch en statistisch in het rechte spoor kan

houden en tegelijk hem kunt helpen zoveel mogelijk a1s maar

haalbaar is uit zijn gegevens te peuren. In je statistisch werk

ben je geen moralistisch terechtwijzer, maar een inventief Ie-
venskunstenaar. Menig onderzoeker, of wat daarvoor doorgaat, had

je in je lange Ioopbaan streng kunnen terechtwijzen voor zijn
methodisch en getalsmatig geknoei. In mijn herinnering deed je
dat nooit. Aan de ene kant ben je zo eerlijk en hollands dat je
gekluns ook gekluns noemt, tegelj.jk ga je als het ware naast de

onderzoeker zitten om te zorgen dat er toch het best mogelijke
van wordt gemaakt. Ik ken geen enkeLe statisticus die zich zo

dienstbaar kan opstellen terwj.jl hij tegelijkertijd zijn eigen

onafhankelijkheid en inventivitelt volledig bewaart.

Wij kennen elkaar aI heel lang, sinds november 1961, toen ik als
jong zj.ekteverzuj-monderzoeker bij de afdeling statistiek mijn
arbeidsleven begon. Net als nu anno 1986, moest ik toen gewoon

nog veel leren. Hoewel ik waarschijnU.jk een zekere aanleg voor

het zinvol ordenen van getallen en waarnemingen meebracht, heb

ik van jou onder de dakspanten van het NïPG het vak geleerd, en
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het geduld en de nauwgezetheid die daarbij horen. Irlat dat be-

treft, ben ik blij op de afdeling statistiek gewerkt te hebben.

Daarna hebben we veel samen meegemaakt.

Ik noem nog maar eens onze gezamenlijke maar hopeloze strijd
voor goede zi.ekteverzulmstatistiek in Nederland. Ook aI slaagden

we niet, ruim een mlljoen gulden subsidie voor onderzoek voor

het NIPG kregen we wel los. Misschien kan het geen kwaad daarop

nog eens de aandacht te vestigen.
In onze relatie zijn er ook zaken waar ik spijt van heb, en jij
misschien ook. AIs wij beiden - en dat verbindt ons zeker - niet
zotn dienstverlenend l-even hadden geleid, waren wij nu sanen

wereldberoemd geweest, althans in Nederland, door onze analyses

van het weekprofiel van het zlekteverzuim. Ik weet nlet hoe je
weekprofiel er na augustus gaat uitzien, maar misschien kunnen

we het alsnog proberen, die kans verdien je.

Hans Philipsen

P.S.: Heb je me aI vergeven dat 1k bij het TNO-voetbaltoernooi
in 1967 een fraai door jou genomen corner elegant naast

kopte, waardoor we de finale misten, of zo iets derge-

lijks? Ja, dat waren nog eens tijden.
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E.Th. Cassee

op schouders van een reus ...
Toen ik 1 maart 1964 het NIPG betrad als vers benoemde IIM II,
was alles nog i.n diepe rust. Mij was opgegeven dat de werktijden
liepen van 8.30 tot 17.1.5 uur en omdat ik zojuist de militaire
dienst had verlaten was ik stipt op tijd. Ik was de enj.ge op de

derde etage. De afdeling Geestelijke Gezondheid was nog niet
ontwaakt. Rond kwart voor negen kwam er een meisje. dat me vroeg

wat ik kwam doen. Ik vertelde dat ik Cassee heette en die dag

mijn arbeid als wetenschappelijk medewerker zou aanvangen.

Ze konstateerde dat ik 'de ni-euwe van Cor Lammers' was en wees

me het bureau waarachter ik enkele jaren zou slijten. Mijn ver-
warrj-ng werd nog vergroot: op het bureau een oude schrijfmachine

- nieuwe heb ik nooit gezien op het NIPG - met daarin een brief
in de geest van 'rBeste Ewout, Ik ben drie weken naar een con-
gres, Iees de boeken op het bureau maar vast door en kijk de

opzet van het onderzoek in. Veel sterkte. Corrr.

Algehele verbijstering was mijn deeL. Gevoelens streden met

elkaar: ik mocht kennelijk Cor zeggen tegen een professor, ik
werd geacht boeken door te werken, maar waartoe? en ik moest een

onderzoek afmaken, dat ik nj-et kende. Deze verbijstering heeft
mij nooit meer verlaten. Het NIPG bleef voor mij tot in \974

- toen ik op 1 juni het instituut verliet - één aaneenschakeling

van verrassingen: het antagonisme tussen de verdiepJ.ngen, samen-

vaLlend met de kloof tussen artsen en -gogen, de demokratise-
ringsbeweging waarover Agnes nog vaak de verstandigste dingen

zei, de altijd aanwezi-ge mogelijkheid om gelden voor, op het
eerste gezicht waanzinnig aandoende, projekten te verkri-jgen,
enz. Verbazing ook over de ongekende hoeveelheid intellekt die
daar bijeengegaard was, en over de wijze waarop men met eLkaar

omging: als er bij iemand een pijnli-jke plek was, dan ging men

daar gegarandeerd gedurende de koffie- of lunchpauze op staan.
Onder het motto rrWj-e kan er vanmiddag gekwetst worden" keek men

strijdlustig om zich heen.
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Kortom het NIPG was een organisatie waarin slechts de zeer ster-
ken konden overleven. De 40 jaar van PauI van Leeuwen is dan ook

ongelooflijk. Ik kan inuners slechts een periode van 10 jaar
overzien. Hoe moet het die andere jaren zijn geweestl

Dat is de eerste verdienste van Paul: zijn onverstoorbaarheid en

zijn altijd aanwezig zijn.
Zijn tweede verdienste is groter. Er is een boek van Robert

Merton, getiteld 'rOn the shoulders of giants". Hierin laat hij
zien hoe de ontwikkeling van de wetenschap te danken is aan

enkele reuzen op wiens schouders de vele andere wetenschappers

konden staan. Wie hoog staat doet dat meestal op de schouders

van zo'n onzichtbare reus. Dat geldt voor veel NïPG-ers uit de

jaren 60-70. Zi1 zí1n hoog gestegen in de wereld der wetenschap.

Maar zij konden dat dankzij mensen als Van Leeuwen. Velen van

hen raakten in die tijd verward in de listen en lagen der sta-
tistiek. Faktoranalyses werden nog met de hand berekend. Signi-
fikantie was een heilig begrip dat door sonunige onderzoekers

nauwelijks werd bevat. Maar Paul van Leeuwen en de andere mede-

werkers van de afdeling Statistiek boden hulp. Zij waren vaak

het methodologisch geweten van het NIPG. Menlg proefschrift
heeft zijn kwaliteit te danken aan de hulp van Paul van Leeuwen.

Op de schouders van reuzen .....
Zo'n reus was en is PauI. Zonder hem waren vele groten nog

klein.
Daarom: bedankt en van harte gefeliciteerdl

Ewout Th. Cassee
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J.M.L. Phaff

Beste Paul ...
Wij hebben elkaar leren kennen i-n de jaren 1969-1973, een turbu-
lente tijd voor het instituut. Jij bent in die turbulentie volop

betrokken geraakt, aI was de hele omwenteling niet je eigen

keus.

Het was de tijd van de demokratisering en de inspraak, ideolo-
gieën die j-n de zestiger jaren waren geboren op de universitei-
ten en later doordrongen in het bedrijfsleven en tot andere

organisaties. Het was de tijd van de sensitivity-training en van

de afbraak van oude hiërarchische waarden.

Voor het instituut betekenden deze j-deeën het omverwerpen van de

bestaande organisatiestruktuur met zijn afdelingshoofclen - gees-

telijke gezondheid, moeder en kindzorg, arbej-dsgeneeskundè -. Er

werd overleg gepleegd op brede schaal over doel-stelling en in-
houd, over verantwoordelijkheid en uitvoering en over een nieuwe

organisatiestruktuur met thuisbases: artsen, sociologen, psycho-

logen, technische en administratieve ondersteuning - en over

projektgroepen en hun opzet.

De koördinatoren van de thuisbases werden door de groep zelf
gekozen en jij trad nolens volens op als hoofd van de statis-
tische groep. Je was dan ook lid van de instituutsstaf, die de

algemene beleidslijn van het instituut bepaalde. AIs koördinator
hadden wij samen kontakt over onder meer de salaris- en car-
rièreplanning van je medewerkers. Met nuchterheid en grote vast-
houdendheid pleitte je voor je kollegars, waarvan de leidende
statisticus Charles Nass er één was. De herinneringen aan Char-

1es - een intelligent en warmhartig mens, maar een kamergel-eerde

die los van de dagelijkse realiteit leefde - spelen mee bij het
terugdenken aan deze tijd.
Een volledig ander aspekt van die zeventiger jaren zijn de ont-
wikkelingen van het management en de pogingen om meer grip te
kri-jgen op projektplanning, projektleiding en projektbegroting.
Voordien was wetenschappelijk werk meer individueel gericht en
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ontwikkeld. Deze begrippen waren in die tijd op ons instituut
volledig nieuw en zij werden niet met gejuich ontvangen. Pogin-

gen om samenwerking te bevorderen en bijvoorbeeld de statis-
tische groep reeds bij de opzet van een projekt te betrekken

werden door vele wetenschappelijke medewerkers als overbodig

beschouwd en projektmanagement met doelstelling, tijdfasering en

tijdschrijven werd geheel weggewoven. Inspiratie, zo werd ge-

zegd, was niet gebonden aan tijd.
De herinneringen aan die turbulente ti.jd zijn verweven met

enthousiasme, maar ook met frustratie, met herinneringen aan

persoonlijke toenadering, maar ook aan ej-ndeloos geouvíehoer.

Uiteindelijk is het een herinnering en een levenservaring, die
niemand zou willen missen en die ons leven heeft verrijkt.

Het ga je goed, Paul

Je Lo Phaff
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P.L. Stroink

De periode 1968-1978, waarin ik PauI in het NIPG op veel ver-
schillende manieren ontmoette kan achteraf waarschijnlijk het

best getypeerd worden als een overgangsperiode.

Beginnend als student-assistent bij de afdeling Geestelljke
Gezondheid onder leiding van prof. J. Koekebakker, was het wer-

ken in het instituut vooral een ontdekkingsreis. In die tijd was

nieuwsgieriqheid naar maatschappelijke verschijnselen dé drijf-
veer voor het verrichten van gedragswetenschappelijk onderzoek.

Dat leidde tot grote originaliteit in de keuze van onderwerpen

en onderzoeksmethoden. Pioniersgeest was de dominante kultuur.
Het optimisme over de bijdrage van wetenschapsbeoefening aan de

samenleving was groot, achteraf gezien misschien zelfs aanmati-
gend groot, op het arrogante af. Iedere onderzoeker had zijn
eigen toko, waarin de ej-gen haan koning kraaide.
In die tijd was PauI de statistisch adviseur die in de belang-
rijkste fasen van het onderzoeksproces werd geraadpleegd om de

gedachtengangen, analyses en interpretaties op een rijtje te
krijgen, om de vrij assocj-ërende onderzoekers solj-de grond onder
de voeten te geven. ttEven naar Paulrt was een vast onderdeel van

het onderzoeksmetier. En PauI, achter zijn bureau met stapels
boeken en computeroutput, had altijd wel even tijd om naar je
probleem te luisteren ook aI duurde dat "evenil vaak twee uur of
meer.

De analyse van gegevens maakte stormachtige ontwlkkelingen door.
Eerst was er de breinaald-methode (op ponskaartachtige vellen
werden kenmerken van de onderzochten via gaatjes-patronen op

kaarten aangebracht. Door het hanteren van pennen konden respon-
denten met de gewenste kenmerken worden gelicht en vervolgens
geteld). Daarna werd er gerekend op loeizware tafelrekenmachines
met een slinger om de gewenste vermenigvuldigingen te draaien.
Toen de ponskaarten en het stekkerbord van Joop Hendriks, totdat
de computer ook dat handwerk overnam. Het aantal gegevens dat in
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de berekeningen werd betrokken groeide explosief en daarmee de

ingewikkeldheid van de statistische methoden en technieken.
Die ontwikkelingen leken voor PauI geen aanpassingsproblemen te
geven. Hij bteef de statistisch e:<pert, wiens adviezen mijn
beoordeling van data-analyses nog steeds sterk beïnvloeden. paul

$,as gewoon altijd op de hoogte en bij de tijd. Zijn sportieve
instelling zal daarbij zeker een belangrijke rol gespeeld heb-
ben. Of het nu ging om klaverjassen, bridgen, tafelbiljarten in
de kantine, voetballen of fietsen, Paul was een gretige spar-
ring-partner. Menig uur heb ik zo samen met hem gestreden om

Iijf en geest fit te houden.

Intussen zijn de tijden veranderd. De eigen toko's van de onder-
zoekers bestaan niet meer. Na een stormachtige demokratiserings-
periode en enkele machtswisselingen is het instituut een routj--
nematig funktionerend onderzoeksapparaat geworden. onderzoeks-
progranrunars, opdrachtgevers, werkvelden bepalen de werkstroom
van het instituut.
onvermijdelijke organisatie-veranderingen in een tijdwaarin
onderzoek zijn maatschappelijke doelmatigheid keer op keer moet
bewijzen. Bereidsrelevantie isr het sreuterwoord. De verzuimsta-
tistiek kreeg een bescheidener plaats in het instituut. En paul
werd ook in een mana€rersrol gedrukt. Een rol, die naar mijn idee
minder goed bij zijn persoonlijkheid paste. Daarvoor is hij te
kollegiaal, te zeer gekonuni-tteerd aan zijn 'rgelijke onder de

geli jken-instelling" .

Het meest tekenend voor PauI is voor mij in al die jaren van
intensief kontakt zijn Iach. soms een wat rerativerende lach ars
hlj de rare hersenspinsers, die je hem voortoverde echt niet kon
onderschrijven. Maar vooral toch de gulle lach van de kollega,
die het samenwerken en het samen bereven van de arledaagse din-
gen toch attijd het belangrijkste vindt; zo belangrijk dat je er
niet aan voorbij mag gaan. Voor het NIpG mag ik wensen dat het
instituut nog veer korlega's ars paul in de toekomst mag kennen.
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Voor PauI mag i.k hopen dat zijn vrolÍjkheid hem ook in de toe-

komst mag blijven vergezellen. PauI het allerbeste.

P. Stroïnk
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A.H. Jonkers

Pas later heb ik begrepen dat ik je aI heel lang kende. In 1973,

toen ik hier op het NIPG terugkwam waar jij j.nmiddels 1e 25-
jarig jubileum had herdacht, was je voor mij de docent statis-
tiek voor de basiskursus.

Dat je ook nog hoofd van de afdeling statistiek was deed niet
zoveel ter zake. IÍij vonden elkaar in onze onvrede met die ba-

siskursus en de gedeelde liefde voor bootjes. Jouw grief was dat

het 'volkt ongemotiveerd was en dientengevolge veel kletste,
weinig oplette en soms zelfs de krant las. Daar bovenop echter,
en dat zat je nog het meest dwars, hadden die 'cl-owns' ook nog

het recht, ja bijna de plicht, jou net als alle andere docenten

te evalueren! En dat terwijl jou nooit werd-gevraagd je mening

over zo'n groep kursisten te geven. Toen ik genoeg zelfvertrou-
wen had herwonnen bij dit voor mij vreemde werk, vraren wij het
er dan ook gauw over eens dat ik die statistiek maar op een

andere manier moest invullen. Ik deed dat toen zelf, maar wel zo

dat ik dat nooit op papier heb durven zetten ult vrees de groot-
ste ruzie met jou en andere statistici te krijgen.
Geleidelijk aan i-s toen het besef tot mij doorgedrongen dat jij
al heel lang met die kursus te maken had, en ook dat ik jou aI
veel eerder ontmoet had dan ik aanvankelijk dacht.

Toen ik in l-954 die basiskursus volgde, lang voor de demokrati-

serJ-ng op de universiteiten en overal elders, Iang voordat het

woord 'evaluatie' uitgevonden was en in de praktijk tot ongeluk-

kige situaties aanlej.ding gaf, toen, ruim 30 jaar geleden do-

ceerde Nass de statistiek. Víij begrepen er niets van, helemaal
geen snars. Zelfs de twee Iieden uit ons kleine groepje (15) die
zich later hooggeleerd mochten noemen (J.P. Kuiper en R.L. ZieL-
huis) bleven bij de woorden van Nass ongeinspireerd. De man was

gewoon veel te knap voor ons. Maar dan, wanneer de verwarri-ng

voor dat uur was gezaaid, werden wij achtergelaten met opdrach-

ten. handgezwengelde, bijna afgedankte, Facit-rekenmachines en

een paar jonge assistenten. Daar was jij er één van! Dan begon
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het pas echt en aan het eind van de ochtend kregen wij het idee,

dat wij er misschien toch wel iets van begrepen en dat, onder

zeer uitzonderlijke omstandigheden, de mogelijkheid dat statis-
tiek een bijdrage te Ieveren had, onder ogen diende te worden

gezien. Maar toen, net zoals nu, waren wij wel doordrongen van

de noodzaak om een statisticus te raadplegen vóór we met een

onderzoek begonnen. Niet dat we in dat stadium van ons leven dat

ooit van plan waren, maar toch, dit soort wijsheid is altijd
mooi- meegenomen.

Toen, werd er echter zelden naar gehandeld, net zoals nu.

Over de jaren, PauI, heb ik nu de indruk dat de frustraties die
je door dit gedrag hebt beleefd zich bij jou hebben gekonkreti-

seerd in de veel algemenere, en tegelijk meer specifieke stel-
Iing, namelijk

"Raadpleeg een statisticus
enige aktj-e, onverschillig
zelfs maar overwogentt.

En zoals je weet wordt ook

Dries Jonkers

en j-n het bijzonder mijzelf, voordat

op welk gebied, wordt ondernomen of

dit veel te weinig nagestreefd.
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R.L. Zielhuis

PauI van Leeuwen en de statistiek van water ...
In mijn NIPG-tijd was PauI nog een ontspruitende tak aan "de

Jonge'r boom met Nass als ster op de top. PauI was bescheiden en

behulpzaam temidden van veel papier, althans wanneer een voet-

balbeen geen spaak in zijn wiel brak.

In mijn Amsterdamse periode verleende PauI veel medewerking aan

onderzoek waar ik ook bij betrokken was. Hij bleek hierbij zelfs
j-n staat op grond van het rrwateril van Zeelandse schoolkinderen

te zeggen tot welke geloofsgezindte zij behoorden, wat aan zich

paranormaal begaafd achtende rrpiskijkers" nooit gelukt is.
In de vijf jaar waarin wij samenwerkten in de hlerkgroep 'rGezond-

heidsaspecten van Centrale Ontharding van Leidingwatertr was hij
de statisticus die enerzijds ogenschijnlijk geloofwaardige sug-

gesties over verbanden tussen het drinken van zacht water en de

gezondheid van de algemene bevolking in diggelen schoot, maar

anderzÍjds de uiteindelijke konklusie dat centrale deelonthar-

ding toegestaan kon worden, statistisch onderbouwde. Dit kost de

staat enkele miljoenen, maar spaart miljarden, welke winst ove-

rigens weer niet ten goede kwam aan het gezondheidsonderzoek in
Nederland. Beiden Ieerden wij voorts dat Hro water is, maar lei-
dingwater geen HrO.

Voorts dient nog de vermelding dat er statistisch een negatieve

relatie bestaat tussen de trend van de prestaties van Paul in de

statistlek en de trend van het Nederlandse voetbal. Nu hij in de

VUT gaat. bestaat er víeer hoop voor de FUT in het voetbal.

Nogmaals, alle hulde voor zijn plezierig gegeven grote steun ook

aan onderzoek waar ik zelf bij betrokken was; veel dank hier-
voor.

Reinier L. Zielhuis
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R.J. van Zonneveld

PauI, een gewetensvol mens ...
Artsen waren, en zijn het vaak nog, bepaald niet in de (me-

dische) statistiek goed onderlegde personen. Enkele tientallen
jaren en zelfs nog korter geleden waren vele door medici ge-

schreven artikelen, althans wat de eventuele statistische aspek-

ten ervan betreft, zwak onderbouwd. Met name (sociaal-)medische

tijdschriften, die veel stukken van epidemiologische en evalua-

tieve aard bevatten moeten vanzelfsprekend - zeggen we nÍ -
zeker ook vanuit statistisch oogpunt zeer kritisch worden beke-

ken.

Dit besef groeide redelijk vroeg ook in de redaktie (waarin ik
de rol van de z.g. eerste beherend redakteur vervulde) van het

toen geheten Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde. Enkele Ieden

daarvan, met wat statistische kennis toegerust, poogden in de

zestiger jaren dit aspekt van beoordeling te behartigen. Geluk-

kig kon dan ook wel eens een beroep worden gedaan op een 'echte'
statisticus. Dat was dan veelal PauI van Leeuwen, di-e altijd
bereid was van advies te dienen.

De wens, ja noodzaak, deed zich echter toch aI vrij snel gevoe-

Ien veel meer artikelen en dan ook intensiever op hun statis-
tische deugdelijkheid te onderzoeken. Het Iag dan ook voor de

hand zo omstreeks 1974 Paul te vragen tot de redaktie toe te
treden. Vanaf die tijd fungeerde hij gedurende een reeks van

jaren als het statistisch geweten van het Tijdschrift.
Bijzonder fij4 was het, dat PauI zijn geweten op meer dan één

wijze Iiet spreken. Enerzijds qing hij diep op de puur statis-
tische aspekten van een artikel in, anderzijds poogde hij de

auteur(s) en soms ook de redaktie vriendelijk maar beslist op te
voeden tot statistisch zindelijke beoordeling. Dat vond niet
altijd weerklank bij de betrokkenen. Paul gaf zich dan veel tijd
om hen ervoor te waarschuwen statistisch twijfelachtige konklu-
sj-es - met hun mogelijk nadelige gevolgen in de dagelijkse ge-

zondheidszorg - te verkondigen. Niet zelden waren de auteur en
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de redaktie - na soms met enig morren de door hem voorgestelde

of uitdrukkelijk voorgeschreven korrekti-es te hebben aange-

bracht - PauI zeer erkentelijk voor deze opvoeding.

Maar ook met betrekking tot andere aspekten van een bijdrage was

PauI een gewetensvol mens. Hij beoordeelde wetenschappelijk

onderzoek en de rapportage daarover ook op ethÍsche en humane

gronden.

Dat was mij ook aI eerder opgevallen. nI. toen ik van 1961-1966

als hoofd van de onderafdeling 'onderzoek van ouderen en van

chronische zieken' van de toenmalige afdeling Sociale Hygiëne

aan het NIPG was verbonden.

AIs zodanig poogde ik met een aantal medewerkers van diverse
afdelingen het eerste werkelijk interdisciplj-nai.re longitudinale
onderzoek op het NIPG op te zetten naar de ontwikkeling van een

reeks fysiologische en psychologische funkties van de gezonde

ouder wordende mens. PauL toonde niet alLeen een grote berej-d-

heid de statistlsche en logistische problematiek van dit soort
onderzoek zo goed mogelijk tot oplosslng te brengen, maar ook

met de anderen mee te denken en te plannen om een dergelijk
komplex onderzoek van de grond te helpen. Niet zelden was het

PauI, die als eerste op humane aspekten daarvan wees, bijv. op

de gevoelens van of de gevolgen voor de te onderzoeken ouderen.

Dat de proefronde in die tijd, toen de samenwerking tussen de

verschiLlende afdelingen van het NIPG bepaald niet goed was,

succesvol verliep, is in belangrijke mate aan PauI te danken.

He1aas meende het bestuur van het NIPG zich tenslotte niet te
moeten vastleggen op dit unieke, zij het uiteraard langdurige,
onderzoeksprojekt en kwam, wat dat betreft, een einde aan het

kontakt met Paul.

De laatste jaren hebben PauI en ik elkaar weinig meer ontmoet.
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Bij mij, nu zelf een gepensioneerde jonge bejaarde, is echter

gebleven de herinnering aan een gewetensvol mens, ook in de

samenwerking met anderen.

PauI het ga je goed.

Rob van Zonneveld
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C.L. Ekkers

Als student-assistent oP een nederig kamertje op de vierde ver-

dieping had ik mijn eerste kontakten met PauI van Leeuwen. De

experimentele designs van de agressie-onderzoeker Fris moesten

op hun degelj-jkheid worden beoordeeld en ook toen al was het een

vanzelfsprekendheid, dat hiervoor Paul van Leeuwen werd bena-

derd. Het fenomeen van de eigenwijze onderzoeker was echter ook

toen (of juist toen!?) aI bekend, waardoor niet alle gesprekken

in een volledige consensus eindigden. De interesse van Paul in
het onderwerp bleef echter aanwezig. De aard van het onderzoek

gaf daar overigens ook wel enige aanleiding toe. ExPerimenten

waarbij de invloed van alkoholgebruik op agressief gedrag bij
studenten en het effekt van het kijken naar agressieve TV-fiIms

op gewelddadig gedrag van klubhuisjongetjes uit Leiden-Noord

werd onderzocht, spraken meer mensen aan. De slmpele en effek-
tieve operationalisaties van de gehanteerde begrippen speelden

hierbij zeker een rol. Het was in de tijd, dat de onderzoeker

nog een grote individuele vrijheid had bij de keuze en uitwer-

king van zijn onderzoeksonderwerPen.

Zo kon het ook gebeuren, dat op een zekere dag prof. Hoefnagels

het instituut binnenstapte met een stapel strafdossiers van de

KNVB onder zijn arm, waar misschien eens naar gekeken zou kunnen

worden. Niet lang daarna hadden we een projekt rrAgressie en

straf op het voetbaLveldil en werden samen met PauI (voor die

tijd) uiterst geavanceerde analyses op het materiaal losgelaten.

In het NIPG-voetbalelftal kon de theori-e in praktijk worden

gebracht. Deelname aan het TNo-voetbaltoernooi was toen een

vaste jaarlijkse gebeurtenis en evenals bij het klaverjassen,

het tafeltennissen en het wielrennen, was Paul ook hier van de

partij.
Het instituut veranderde van karakter, maar PauI bleef zijn rol
als vraagbaak op methodologisch en statistisch gebied spelen.

Ook al was hij minder gelukkig met bepaalde ontwikkelingen, zijn
inhoudelijke geÍnteresseerdheid en betrokkenheid bij de proble-
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men van de onderzoekers bleven aanwezig. Goede heri_nneringen

bewaar j.k aan de intensieve diskussies over de te volgen analy-
ses bij mijn promotie-onderzoek. PauI had hier een zeer origi-
nele benadering bedacht die tal van tot dan toe marginaal lij-
kende verschillen plots zeer signifÍkant deed zijn. Tot ons

beide teleurstelling kon de oplossing echter geen genade vinden
in de ogen van de promotor.

Terwljl ik dit schrijf hebben we net de Vogezenrit 1986 achter
ons liggen. De laatste jaren is het min of meer traditie gewor-

den, dat een groepje NIPG-fj-etsers en enkele bevriende renners
j-n mej- of juni enkele dagen gaan fietsen in de Vogezen. paul is
daarbij vrijwel steeds van de partij. Dit jaar zijn de omstan-

digheden uitzonderl-ijk mooi geweest. Drie dagen stralende zon en

temperaturen tussen de 25o en 30o. Het kl-immen werd daardoor
niet gemakkelijker. Met bewondering hebben we gezien, hoe paul

als oudste deel-nemer mee omhoog kwam. Bepaald nj-et iemand die
uitgeput zijn beroepsleven afsluit. tÍe hopen, dat je volgend
jaar, dan als ex-NIPG-er, er weer bij bent.

Cees Ekkers
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lÍ.F. Tordoir

Docent en kwaliteitsbewaker ...
"Irl.ie wat bewaart, dj.e heeft watrr en 'rEen vliegende kraai die

vangt nog eens wat". Deze gezegdes kwamen mij j-n herinnering

toen ik op een regenachtige zondagTmiddag (1 juni 1986) door mijn

oude ordners bladerde om nog een aantal feiten en data op te
diepen, die ik nodig meende te hebben om de bijdrage die ik de

initiatiefnemers van dit Iiber amicorum volgaarne had toegezegd,

op papier te kunnen zetten.

Volgaarne, omdat ik als kursist van de Basiskursus Sociale Ge-

neeskunde 1970, maar vooral als hoofd van de afdeling Onderwijs

en als tweede beherend redakteur van het Tijdschrift voor So-

ciale Geneeskunde zoveel aan Paul van Leeuwen te danken heb

gehad.

Het eerste gezegde is welbekend, het tweede misschien wat min-

der, toch werd en wordt het vaak gebezigd door Flora van Laar.

Zij was degene - het moet zomer 1971 zijn geweest - die mij in
een lang telefoongesprek overgehaald heeft om het aanbod van

Frans Doeleman te accepteren om kursusleider van de kursus ar-
beids- en bedrijfsgeneeskunde te worden. Zo kwam ik dus in
dienst van het NIPG-TNO. Dit dienstverband duurde van 1 november

l-971 -1november1976.
Maar aI vóór die tijd had ik. als kursist van de basiskursus,

Paul van Leeuwen leren kennen. Van die basiskursus heb ik twee

dikke ordners met diktaten, aantekeningen en syllabi bewaard,

waarj-n ik ook de diktaten van de door PauI van Leeuwen verzorgde

kolleges verwachtte aan te treffen. Dat viel echter tegen. Geen

enkele aantekening of diktaat van die lessen kon ik vinden bij
de letter s van statistiek, noch bij de m van medische statis-
tiek. Daarom maar het progranma opgezocht. Daarin staat vermeld

dat Paul 10 werktijden (van 1 3/4 uur) "mathematische statis-
tiek", 2 werktijden trmechanj-sche verwerking van gegevens" en 8

werktijden "werkgroep mathematische statistiek" zou verzorgen.

Dat is ongetwijfeld het geval geweest, maar ook bij doorbladeren
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van de gehele inhoud van de ordners kon ik daarvan niets terug
vinden. Mijn archieveri-ng bleek niet kompleet en liet me dus

Ielijk in de steek.

!ÍeI kwam ik een behartenswaardig criterium tegen in het diktaat
gemaakt van de kolleges methodologie van H. de Jonge: de eerste

"spelregel" is die van de sporti-viteit, namel-ijk dat men onder-

zoekuitkomsten niet mag vervalsen!
Dat heb ik hierboven dus ook maar niet gedaan en eerlijk toege-
geven dat er geen aantekeningen in mijn ordners zitten die be-

trekking hebben op de vel-e l-essen van Paul .

Hoewel nu bijna 1,5 jaar geleden, kan ik mij goed herinneren dat
Paul met veel geduld en toewijding aan een gehoor van op zijn
terrein minder begaafde artsen verscheidene statistische metho-

den en toetsen probeerde uit te leggen. Ook was hij vaak bereid
om na afloop van de officlëIe werktijd een en ander nog eens toe
te lj-chten voor enkele geïnteresseerde, maar nog in onbegrip
verkerende kursisten.
Het moet een moeizaam karwei geweest zljn in die kursus van

1970, maar ook daarvóór en daarna, want de meeste artsen hadden

nogal wat moeite met de statistiek. In onze groepsskriptÍe heb-

ben wij ons daarom ook maar beperkt tot de kwalifikatie "preg-
nanttt of ttfrappanttt* t.a.v. bepaalde verschillen van onze onder-
zoekuj-tkomsten, daarmee de term signifi-kant en de daarvoor be-

nodigde toetsing omzeilend.

Tot het zelf uitvoeren van toetsen ben ik nooit gekomen; ik was

aI blij als ik bij benadering wist welke toets voor welk doel
gebruikt moest of mocht worden. De wiskundige afleiding van

toetsen en formules kon ik maar nauwelijks volgen, laat staan

onthouden. Later, als hoofd afdeling Onderwijs, heb ik daar wel

*Mietje Dekker, Keetje de Riet en Pietje Hupstra spraken tijdens
het verguldavondje van "fripantett sterfgevallen vermeld in de
Haarlemmer krant.
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eens met PauI over gesproken en gevraagd of hij die afleidingen
niet beter achterwege kon laten. De meeste artsen weten iruners

ook niet hoe lever- of nierfunkties in het Laboratorium worden

bepaald. Het belangrijkste is toch welke bepalingen je moet

aanvragen en wat de uitkomsten dan betekenen voor het funktione-
ren van die organen. Mutatis mutandls, zo dacht ik, is dat toch

zeker ook het geval met toetsen. PauI luisterde zoals altijd
heel geduldig, maar had daar toch andere opvattingen over.

Ik weet niet in hoeveel basiskursussen, kursussen medische sta-
tistÍek en capita selecta voor vervolgkursussen Paul als docent

is opgetreden.

Waarschijnlijk weet niemand dat, zovele waren het. Ik weet ook

niet wat bij de honderden kursisten is blijven hangen. líeL weet

ik, dat je als kursist, bijvoorbeeld als je bezig was met een

skriptie, bij PauI kon aankloppen voor hulp en bijstand.

Kort na mijn aantreden als tweede beherend redakteur van het

Tijdschrlft heb ik in de redaktievergadering van 19 november

1974 gepleit voor de komst van een statisticus in de redaktie.
(Mijn archj-ef Iaat me nu niet in de steek. ) Meermalen had Ík aI
een beroep op PauI gedaan voor een beoordeling van de statis-
tische bewerkingen (soms capriolen) van onderzoekresultaten in
koncept-artikelen en ik vond dat we niet dóór konden gaan met

een beroep op Paul te doen, zonder daarvan op een of andere

wi.jze in de colofoon te getuigen.

Een klein jaar later, op 28 oktober 1-975, kon Mr. W.B. van der

Mijn, toen voorzitter van de redaktie, melden dat de ledenverga-
dering van de ANVSG de voordracht om PauI te benoemen tot lid
van de redaktie met algemene stenunen had aanvaard.

Tevoren had PauI aI een redaktievergadering bijgewoond en had

hij, a1s statistisch adviseur, deelgenomen aan een vergadering
op 27 maart l-975 van het Hoofdbestuur van de ANVSG en een dele-
gatie van het Iijdschrift waarin o.a. het redaktionele beleid en
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de struktuur van de redaktie diepgaand werden besproken. Ter

voorbereiding van dit overleg, dat toen met enige spanning tege-

moet werd gezi-en, had de redaktie een "struktuurkommissietje[ en

een'rbeleidskommissie" nota's laten opstellen.
In de twee varianten voor de gewenste struktuur van de redaktie
werd de noodzaak van methodologische/statistische kwaliteitsbe-
waking als onontbeerlijk aangemerkt. De leden van het struktuur-
kommissietje (Zielhuis, Van Zonneveld, Van der Mijn en Tordoir)
meenden zelfs dat de werkbelasting van een dergelijke kwali-
teitsbewaker zoveel zwaarder zou zijn dan die van de gewone

redaktieleden, dat een passende honorering op zijn plaats zou

zij n.

Daarmee is wel duidelijk hoe essentieel de redaktie deze zaak

vond. Helaas is de positle en de honorering van deze funktiona-
ris een onderwerp van frekwente gedachtenwisselingen geworden

tussen de redaktie en het HB van de ANVSG, die enkele jaren

hebben geduurd.

ondertussen beoordeelde Paul tientallen artikelen (alleen al 20

in 1975), hetgeen naar mijn overtuiging de kwaliteit van het

tijdschrift in belangrijke mate ten goede kwam, waarmee het

"image" van de sociale geneeskunde werd gediend èD, niet te
vergeten, de auteurs uiteindelijk - het vergde wel wat geduld -
een artikel lieten publiceren dat ook hun naam als wetenschappe-

lijk onderzoeker ondersteunde.

Afsluitend, zou ik willen zeggen dat PauI vele artsen de begin-
selen van de medische statistiek heeft bijgebracht, althans dat

zeer serj-eus heeft gepoogd. Zijn bijdrage aan de wetenschappe-

lijke kwalj-teit van het Tijdschrift voor Socj-ale Geneeskunde i-s

van groot belang geweest. De betreffende auteurs en hun artike-
len zijn hiervan de stille getuigen.

W.F. Tordoir
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A.P.A. van den Dop

over Ponskaarten en Duivenmelken ...
In 1964 werkte ik op de typekamer. Via mijn werkzaamheden aan

het week- en ongevallenverzuim ben ik op de afdeling statÍstiek
gekomen in de verwerklngsgroep rrde Hollerithrr. Na een inwerkpe-

riode door de heer J.G. Hendriks stortte ik mij op de bergen

ponskaarten die wij nog hadden.

Het werken met ponskaarten verelste een zekere klimaatregeling.
AIs het vochtlg was, zowel binnen als buiten, dan was het een

ramp, want dan moest worden gestookt tot de kraaien uit de boom

vielen. lrlas het weer te droog dan moest worden gestoomd. Dit
alles moest gebeuren omdat anders de kaarten niet door onze IBM-

ponsmachine en door de sorteermachine van BuII gingen.

De Hollerith-apparatuur kon niet veel meer dan het maken van

tabellen. De analyse van de gegevens werd op het Centraal Reken-

instituut (CRI) van de Rijksuniversiteit van Leiden gemaakt.

De jobs werden door de prograruneurs klaargemaakt en vervolgens
naar het CRI gebracht. Er waren dagen bij dat ik wel 5 maal naar

het CRI ging met dozen ponskaarten of om output te halen. Het

CRI bevond zich een kilometer verder en met de auto werd heen en

weer gereden.

In 1980 kwam de tijd dat, na veel gepraat (ja, toen ook al) er
iets anders moest komen. Het werd een DATA 100, rechtstreeks
verbonden met het CRI. Daarvoor moesten aIIe kaarten uit het
archief worden ingelezen op een cartridge. Uiteraard moest wor-

den uitgezocht wat wel en wat niet moest worden omgezet.

Nu heb ik voor Paul wel eens meer iets moeten ui-tzoeken. Dat was

in de tijd dat projekten waar niets meer mee werd gedaan naar

het STEINMETZ-archief gingen. Maar dit was omvangrijker. AIIes
wat in het archief stond werd met veel moeite bij elkaar ge-

zocht. Er stond wat op de 2e etage en wat op de 4e etage en

uiteraard wat in ons magazijn. De lijst heb ik aan PauI gegeven,

die er even naar zou kijken. Dit duurde zo lang dat ik er maar

eens achteraan gi.ng. líat bleek: PauI was de lijst kwijt. Dat was
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volgens mij niet zo verwonderlljk omdat op zijn bureau een berg

papier Iag waar een lorrenboer jaloers op was. Maar iets kwijt
raken was hem nog nooit gebeurd; dus nu ook niet. Hij zou nog

wel eens zoeken. Ik moet de lijst nu nog krijgen.
Toen kwam het opdrachtformulier. Iedereen werd geacht zijn wen-

sen op het opdrachtvel te noteren. Dit moest dan duidelljk en

met de juiste gegevens. PauI had vroeger nooit zo'n vel en dui-
delijk schrijven was er bij hem niet bij. Hij priegelde maar wat

en de juiste gegevens wist hij uit zí1n hoofd. Dat was zijn
manier van werken gebaseerd op werkoverleg.

Niet alleen werd over het werk gesproken. onze gemeenschappe-

lijke interesse was duivenmelken. Ik was een ouwe rot in het vak

en Paul nam het melken een paar jaaf geleden over van zijn zoon,

die in dienst ging. Hij stond er door de weeks alleen voor. Het

$ras voor hem in het begin een hele klus, maar Paul luisterde en

vroeg veel. ook de taal die duivenmelkers gebruiken maakte hij
zich vlot ei-gen, zo ook het bijhouden van de standen. Dat deed

hij ook voor PV De Zwaluw uj-t Voorschoten en dat kon je wel aan

hem overlaten.
Dat PauI zijn statistische kant ook bij de duiven toepaste zal u

niet vreemd zijn want als bijvoorbeeld een duif geen prijs vloog

en dat volgens Paul zijn berekening wel zou moeten, zocht hij
naar een verklaring. Maar als je alles van te voren zou weten

dan zou het makkelijk zijnl Kampioen worden is makkelijker dan

kampioen te blijven.
ZeIf denk ik dat PauI in de toekomst met zijn vrljgekomen tijd
heel wat Iiters duivenmelk door zijn vingers zal laten gaan en

dat hij aan deze hobby nog zeer veel plezier zal- beleven!

PauI, mocht je mijn raad nog eens nodig hebben, je weet me te
vinden.

Aad van den Dop
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w.N. van Nooten

Beste Paul ...
Dit stukje gaat nlet over jou maar over ons, misschien het meest

over mij.
Zestien jaar geleden monsterde ik aan op het vlaggeschip Statis-
tiek en over die jaren wil ik het hebben, niet over de vieren-

twintig er aan voorafgaande. Geen rj-n een blauw geruite kiel'
dus, maar meteen: 'daar staat Hollands Admiraal!'.
Voor mij was de komst naar het Hollands Instituut een grote

stap. Niet zo lang daarvoor had ik het eeuwig studeren voor het

tijdelijke verwisseld en op het MC werd ik er terloops, maar op

niet mis te verstane wijze op attent gemaakt dat de opleiding
tot bootsman aldaar zelden langer dan vijf jaar duurde. Ik had

geen idee wat te doen, bi-nnenvaart, koopvaardij, 's lands zee-

macht? Was het toevallig dat in die tijd Lange Hans mij bena-

derde en mij bij een glas spuitwater vertelde over de boeiende

aspecten van de grote vaart vanuit Leidens haven?

En zo kwam spoedig daarna ónze eerste ontmoeting, in dezelfde

kajuit die je nu verlaat. Daar vertelde je me zorgvuldig over

het wel en wee dat bij de dienst hoorde, over de Staten, die een

vlaggeschi.p wel mooi, maar toch ook Iastig vonden, over roergan-

gers die aangeschoten aan boord kwamen en zorgvuldige dieptepei-
Iingen overbodig vonden of, vaker, niet begrepen; over kok en

koksmaat die uit de beste grondstoffen nog onsmakeJ-ijke gerech-

ten wisten te maken en over moedige schutters, di-e er niet voor

terugdeinsden mee te gaan tot zelfs aan de kreeftskeerkring,
maar daar met kanonnen schoten op roeibootjes die ze meenden te

zien, alsook over de accijnzen, gebeurd door de Staten om dit
alles te bekostigen en over andere geldschieters, elk met zijn
eigen wensen en verlangens. Maar ik was in de ban geraakt, ik
vond je direct aardlg en openhartlg en mijn eerste vaart begon

kort daarop.

celeidelijk aan Ieerde ik
dens onze ontmoetingen i-n
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maar een klein gedeelte van de ondiepten was aangegeven om van

verraderlijke stromingen nog maar te zwijgen. Toen ging ik voor
het eerst op een eigen schip varen en later meer en meer. Een

paar keer strandde ik bijna en herhaaldelijk loodste je me een

haven binnen, die ik op eigen kracht niet eens had gevonden.

Niet onvermeld mag blijven dat ik eenmaal in een noodweer boven

de Indische Oceaan volledige averij opliep en zonder kompas of
sextant geruime tijd ronddobberde, aan wal werd gezet op een

vreemd eiland, waar welwillende maar onbekwame inboorlingen
trachtten het schip te repareren, maar goed, na vele omzwervin-

gen kreeg ik de schuit weer in mijn macht en bij terugkeer bleek
dat, hoewel door de Staten het schip aI min of meer was opgege-

ven. jÍj er in de vloot nog een volwaardlge plaats voor had open

gehouden.

wat je aanleert over weer en getijden, de betekenis van stromin-
gen en zelfs vogelvluchten, verleert je iets over sterrenschie-
ten en de soms misleidende kustvuren. Zo ga je dan toch meer

gebruik maken van het snelle gi.ssen dan van het nauwkeuriger,

maar tijdrovender afl-ezen van het log. En het komt voor dat we

weifelachti-ge geldschieters op voorzichtige wijze een haven

aanbevelen waarvan ze nog nooit hebben gehoord (al zullen ze dat
niet gauw toegeven), of voor de Staten een vijand bevechten die
ze ons niet als zodanig hadden aangewezen.

Nu neem je afscheid van je Vlaggeschip, geen zinkend schip mede

dankzij jouw inspanningen; je gaat nog eenmaal langs aIIe smaL-

delen en bezoekt voor de laatste keer, van de galjoenen tot de

kleinste vlet. En vanaf nu staat inderdààd de beste stuurman aan

wal. ZaI de vloot een gelijkwaardige bevelhebber, het vlagge-
schip een even beminnelijk én bekwaam Ieider krijgen? De toe-
komst zal- het leren. Maar ik hoop nog af en toe gebruik te kun-
nen maken van je grote kennis van zeeéngten én waterwegen en

natuurlijk ook zo af en toe bj-j een oorlam herinneringen op te
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halen aan onze meest riskante zeegevechten én aan ons ontspannen

passagieren.

Wim van Nooten
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P.G.W. Smulders

"Paul, wat ga je nou binnenkort allemaal doen?rr, vroeg ik recen-

telijk aan de lunch, doelend op de tijd komend na 1 augustus.

"Tja, daar hebben we het wel over gehad", antwoordde hij. Hj-j

Iegde me uit dat hij met Duits in Frankrijk maar een beperkt
gebied kon bestrijken en zijn aandacht wilde gaan richten op de

Franse taalkunst. Verder dacht hij wat meer tijd aan museumbe-

zoek te gaan besteden.

Ik ken PauI aI 1,2 jaar (sinds het "AktieprograÍma Zj.ekteverzuÍm"

uit 1974-1976) en toch waren dat voor mij wat verrassende uit-
spraken. AIs ik me PauI in zijn vrije tijd voorstel, dan denk ik
allereerst aan zijn sport- en vereniglngsaktiviteiten. Het zou

me niet verbazen als PauI zo'n beetje alle denkbare sporten zou

hebben beoefend, van voetbal, fietsen, volleyball, badminton tot
aan bridgen, klaverjassen en de duivensport toe. Wat dat laatste
betreft, heb ik nog eens een keer een exposé van hem gehad over

het tijdelijk en gedwongen "weduwnaarschap" van de doffers,
voorafgaand aan hun verzending naar België of Frankrijk, ten-
einde hen maar zo spoedig mogelijk weer terug te krijgen bij hun

duifjes thuj-s op het hok. Zelfs in de duivensport verdiepte PauI

zich tot in de details.
Bi.j mijn eigen promotie in Maastricht in 1984, waar Paul als
paranimf optrad, heb ik reeds kunnen zegger., dat er wei-nig men-

sen op het NIPG zijn geweest, waarvan ik zoveel geleerd heb op

het gebied van onderzoek doen. De jubilaris heet officieel hoofd

van de afdeling statistiek, maar ik geloof dat ik op methodisch
terrein meer van zi-jn adviezen heb geprofiteerd: is de probleem-

stelling wel te beantwoorden met de onderzoekopzet? wordt er
niet te veel of juist te wei-nig materiaal verzameld? worden de

gegevens in de rapportage wel zo ekonomj-sch mogelijk gerang-

schikt? zijn de konklusies wel te verdedigen op basis van de

resultaten? etc. etc..
Wat betreft de statlstiek legde Paul vaak het aksent op de rela-
tiviteit ervan: als je (kwaad) wil, is er altijd we1 een toets
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of techniek beschikbaar die iets signifikants oplevert. Hij
benadrukte de grote lijn en de kern van de zaak. Ik heb wel eens

horen zeggen, dat mensen die hun hele bureau onder de paperassen

hebben liggen, een beetje chaotisch bezig zijn. Bij Paul klopte

dle theorie niet!
Paul was zeLf niet zo'n schrijver, maar goed (mee-)lezen en

(mee-)praten kon hij prima. Hij was nooit te beroerd om daar

veel tijd in te steken. Overigens moest je dan wel goed kunnen

luisteren, want hij kon soms wel eens geinvolveerd op zijn
praatstoel terecht komen en dan met veel omslag van (stop)woor-

den door-doceren, tot je precies begreep wat hij bedoelde.

Ik heb PauI altijd ervaren als een buitengewoon kollegiale en

betrouwbare kollega; je kon op hem rekenen als je iets met hem

had afgesproken. Hij was wars van aIIe poeha en dikdoenerij en

wellicht daarom een beetje allergisch voor de term "wetenschap-
pelijk'r. Bij sonunige i-deeën en produkten op dat gebied kon hij
een ironisch gezicht trekken en dan zag 7e hem denken "breek me

de bek niet openrr. Ten opzichte van onderzoekers die hun weg

zochten 1n het doolhof van de statistiek heb ik hem bewonderens-

waardig geduldig en begeleidend gevonden; over "beleidsmakers"
en hoog-van-de-toren-blazende 'rwetenschapperstt kon hij soms feL

van Ieer trekken.
Rondom onze fietstochten naar Schoonhoven, naar Kraantje Lek, in
de Ardennen en in de Vogezen herinner ik me nog een paar voor-
beelden van Paul's wijze van denken. AIs wij zeiden dat Gazelle-

fietsen met Campagnolo-uitmonstering de beste waren, kon hij
reageren met de opmerking dat daarvoor maar wej-nig bewijsmate-

riaal voorhanden was (hij reed dan ook op een Koga Miyata-fiets
met Shimano-uitrusting, die j-ets goedkoper maar zeker zo goed

was, althans in zijn ogen). Ziln afkeer van show uitte zich ook

tijdens onze wijnproeverij-excursies, aIs we weer eens gefietst
hadden in de Vogezen. Wanneer er hoog opgegeven werd van het

bouquet en de delikaatheid van de Gewiirztraminer en de Muscat,
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kon hij met een uitdrukking, di-e het midden hielcl tussen pret en

onbegrip, wijzen op het feit dat de eenvoudige droge en fruitige
Sylvaner hem ook goed beviel.

PauI, het ga je goed! Ik denk dat het instituut lang zal moeten

zoeken om opnieuw zorn goeie ttkwaliteitsbewakertr te vinden.

Peter Smulders
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E.C. Schokking-Siegerist

Denkend aan Paul ...
Denkend aan HoIIand zie ik brede rivieren.
Denkend aan PauI zie ik hoge bergen.

Die hoge bergen Iagen op je bureau, Paul.

Van rand tot rand, met een kleine uitsparing voor de telefoon,
en vervolgens de lucht in totdat de zwaartekracht het won van

het wankel evenwlcht. Het aardige was dat je toch altijd precies
wist wat er lag.
Toen ik eens op een gehaast moment bi-j jouw afwezigheid dan in
vredesnaam maar een briefje op de laagste stapel legde, had ik
daarmee in gedachten het bericht aI a1s verloren opgegeven. Dat

brÍefje kwam enige tijd later weer ter sprake op een minder

gehaast moment. 'rO, wacht maar evenrr, riep je, en je trok tref-
zeker de betreffende notitie vanuit halverwege een hoge berg.
Dat heeft diepe indruk op me gemaakt.

Met dezelfde zorg als je papierstapels omringde je je personeel.

Je herbergde een collectie vogels van di-verse pluimage op je
gang, maar je had voor iedereen altijd een eigen plek.
Dat was ook wel eens naast of zelfs onder je eigen bureau als de

nood hoog was of het Iand in gevaar, en daar stond je ze dan

terzijde met goede raad of wijze woorden.

Maar je meest indrukwekkende prestatie was natuurlijk het ziek-
teverzuim. Dat zal waarschijnlijk door vele andere schrijvers in
deze bundel herhaald en bevestj-gd worden.

Het is door jou uitgevonden en heeft onder jouw leiding een

periode van ongekende groei en bloei doorgemaakt.

Er kwam ieder jaar wel wat bij, aI was het maar een klein beet-
je. Di-e ontwikkeling heeft vele jonge onderzoekers gestJ-muleerd

zich op het glibberig pad van het verzuimonderzoek te bewegen.

ïk was één van hen.

Toen ik het Instituut betrad in 1975 met de opdracht onderzoek

te doen naar het ziekteverzuim van vrouwelijke werknemers, ver-
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keerde ik nog j.n de naïeve veronderstelling dat een variabele
een varj-abele is. Dat standpunt heb ik moeten verlaten.
Ik werd ingewijd in de geheimen van de afwezigheid wegens ziekte
en in de verschilLen tussen gewone variabelen en varj-abelen

betreffende het ziekteverzuim. Zo leerde ik het ambacht van

verzuimonderzoeker .

Dat werpt tot op de dag van vandaag zijn vruchten af.
Dat ik nog een bete broods verdien is te danken aan mijn super-

visie van het projekt "Ziekteverzuim in het onderwi-js", dat door

de Werkgroep Arbeidsvraagstukken en Welzijn van de Ri-jksuniver-
siteit Leiden wordt uitgevoerd.
Achteraf bezien ben ik een goede J-eerlJ-ng geweest. Het onderwijs

is één van de weinige sectoren van de Nederlandse samenleving,

waar het ziekteverzuim nog steeds toeneemt.

Inderdaad, overal elders zijn de gouden tÍjden voorbij.
Hogere machten hebben ingegrepen in de ontwikkeling van het
ziekteverzuim. Dat neemt nu Iangzaam maar zeker af.
En steeds meer jonge onderzoekers in oude en nieuwe onderzoeks-

instltuten werpen zich op de regi-stratie en analyse van dat
dalende verzuim, hoewel niemand er nog in geslaagd is de fakkel
over te nemen. Het ziekteverzuim in Nederland wordt nog steeds

vastgesteld onder jouw leiding door het NIPG. Nu er echter voor
steeds meer mensen steeds minder valt te onderzoeken, lijkt het
me wijsheid dat je je terugtrekt van het strijdtoneel.
Het ga je nog heel lang heel goed, Pau1.

E. C. Schokking-Siegerist
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H. Hoolboom

De eerste maal dat ik met PauI van Leeuwen te maken kreeg, was

in het begin van de jaren zeventig.

Het bedrijf waar ik in die tijd als bedrijfsarts werkzaam was,

had zeer veel werknemers in dienst afkomstig van landen rond de

MÍddellandse Zee. Het viel mij op dat met name in deze groepe-

ringen zeer veel klachten over maag en spijsvertering op het

bedrijfsgeneeskundig spreekuur werden geuit, dan wel als oorzaak

voor ziekteverzuim werden opgegeven. Nieuwsgierig naar een moge-

lijke samenhang tussen ethniciteit en het optreden van buik-
klachten begon ik te turven, hetgeen resuLteerde in een over-

zicht van Nederlandse, Turkse en Spaanse personeelsleden met

voornoemde klachten. Het was mij meteen duidelijk dat ik een

belangrj.jk fenomeen op het spoor gekomen was, welllcht zelfs
een publikatie waard!

lrlat nu te doen? Het NIPG konsulteren? De vertrouwde afdeling
arbeidsgeneeskunde was echter verdwenen en vervangen door basis-
groepen en andere rariteiten. Gelukkig ontmoette ik de direc-
teur, Jan de Kock van Leeuwen, die tegen mij zei: 'rGeef de spul-

Ien maar hier, ïk vraag Van Leeuwen wel even er naar te kijkent'.
En zo geschiedde het dat ik enige dagen later een keurige tabel
terugontving met een korte krabbel van Paul waari-n hij mij mee-

deelde, dat ik keurig geturfd had doch dat de groepen volstrekt
onvergelijkbaar waren door leeftijdsopbouw en lengte van dienst-
verband, zodat mljn conclusies niet getrokken mochten worden.

TeleurgesteLd en vastbesloten toch mijn gelijk te krijgen, heb

ik toen sermen met mijn medewerkers aIIe 1700 medische dossiers

van het personeel doorgenomen op zoek naar de aanwezi-gheid van

buikklachten. Wie schetste mijn verbazing dat vele Turken en

Spanjaarden, evenals trouwens vele Nederlanders nooj-t bleken te
verzuimen, niet op het spreekuur kwamen en bovendien nooit over

de bulk klaagden.
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Zo werd ik dus voor het eerst zelf gekonfronteerd met het pro-

bleem van 'selektie'.

De tweede maal dat ik Paul, en nu in levende lijve ontmoette,

was na mijn indiensttreding bij het NIPG in augustus 1975. Tij-
dens mijn rondgang door het instituut vond ik op de hoogste

verdieping in een kamertje vol paperassen het hoofd van de afde-

Iing Statistiek. Dat eerste gesprek viel niet mee. Tegenover

mijn nog ongestruktureerde enthousj.asme stelde jij jouw teleur-
stellingen en gevoelens van bezorgdheid over het afkappen van

aktiviteiten op het gebied van het ziekteverzuimonderzoek. Je

nam de tijd en eerlijk gezegd wj.st ik er geen raad mee, want ik
wj-lde graag te zamen verder.
Toch waren er i-n die tijd meer medewerkers bij wie de reorgani-
satj-es en veranderi-ngen in onderzoeksprogrammering frustraties
hadden opgeroepen. Sommigen van hen toonden zich echter mi-nder

Ioyaal dan jij door, zich verbergend in een vergaderkultuur,
verzet te blijven plegen. Jij bleek echter, toen ik je wat beter
Ieerde kennen, bereid te blijven om je in te zetten voor het

instituut. Bereidwilliq heb je me geholpen bij de eerste kennis-
makingen met de princi-pes van het methodologisch denken en sta-
tistisch handelen. Te zamen hebben wij enige malen enguètes

opgesteld die wij hanteerden bij onderzoek onder BGD'en in Ne-

derland. De laatste maal naar het voorkomen van allergieën als
gevolg van kontakt met proefdieren. Hi.erbij bleek je ineens weer

Iangs andere weg met deze problemen in aanraking te zijn geko-

men, wat je aanleiding gaf om rechtstreeks bij de Leidse Uni-ver-

siteit te gaan informeren.

Tijdens één van onze l-aatste gesprekken klom je weer op het

stokpaard van de kwaliteit van wetenschapsbeoefening en sprak je
je zorgen uit over het gebrek aan zelfkritiek van vele weten-

schappeli-jk medewerkers en de hang naar de personal computer.
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De nieuwe technologlsche ontwikkelingen zullen niot aan het NIPG

voorbiJgaan, ik hoop echter met Jou dat naar Jouw woorden ge-

Iuisterd zal worden. Ik heb daar tenminste veel aan gehad.

Han Hoolboom
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M.M. van der Klaauw

De statistische consultatie ...
Bladerend door de namenlijst van het jaarverslag 1985 valt het

mij op dat vrijwel iedere wetenschappelijk medewerker op het

NIPG op een zeker moment te maken krijqt met de afdeling statis-
tiek.
Si-nds ik, in 1973, op het NIPG kwam als statisticus is Paul van

Leeuwen de centrale ingang voor het eerste kontakt geweest. Dlt
was meer het gevolg van zijn sociale instelling dan van het feit
dat hij hoofd van de afdeling Statistiek was. Het lag niet in de

aard van Paul om als dj-ensthoofd op zijn strepen te gaan staan

en iemand i-ets op te dringen of af te dwingen. Het tegendeel was

waar. Hij benadrukte de eigen verantwoordelijkheid en Iiet
iedereen in zijn waarde.

Door zljn sociale instelling deed hij mee aan die zaken, die het
Ieven in een werksituatie zo veraangenamen. Iedereen in het
instituut kende hem dan ook en omgekeerd kende hij aIIe medewer-

kers. Hij werd daardoor bereikbaar en de werkkontakten kregen

een meer ontspannen karakter. Het eerste kontakt kwam veel-al tot
stand in de wandelgangen, de kantine en de gemeenschapsruimten,

zoals de tafeltenniskamer (de Bijlzaal A). Daar werden vaak de

agendars getrokken, een datum gepri-kt en een ti-jd afgesproken.

Het karakter van de bijeenkomst was afhankelijk van de aard van

de vragen. Technische vragen werden technisch afgedaan. De meest

boeiende bj-jeenkomsten waren die met een algemeen methodologi-
sche strekking, bijvoorbeel-d wanneer een vraagstelJ.ing voor een

projekt moest worden ontwikkeld of een onderzoek moest worden

vormgegeven of ingerlcht. Paul kwam dan langzaam op stoom. Luis-
teren naar hem was daarbij belangrijker dan argumenteren met

hem. PauI hield een soort monoloog waarin een drietal fasen kon

worden onderscheiden, gekarakterj-seerd door een woordgebruik en

een manier van spreken.

De eerste fase kenmerkte zich door een aarzelende toonzetting,
waarin hlj zocht naar de juiste ingangen en aanknopj-ngspunten.



In deze fase werden vaak woorden gebruikt om tijd te winnen

zoals' rrdusrr, rrhèrr, ttjàtt, Itokétt. ook werden in deze fase uit-
drukkingen gebezigd om de gedachten te struktureren, zoals:
tteigenlijktt, ttmaar eventt, ttals je gewoontt, ttj€ zou kunnen zeg-

genrr en ttlaten we zeggentt.

Dan volgde een tweede fase, waarin de gedachten zichtbaar vorm

kregen. Deze fase werd gekarakteriseerd door een indringende

manier van praten. De beweringen werden dan gelardeerd met uit-
drukkingen als: rrHet zijn geen volledige toevalsdingentt, ttHet is
duidelijk zo" of |tHet is gewoon niet zo".
In de laatste fase werd vaak op heftige toon gesproken. De me-

ning was inmiddels gevormd en werd hartstochtelijk aan de ge-

sprekspartner verkocht. De doelstelling werd gememoreerd, de

voorziene valkuilen aangegeven evenals de beperkingen van de te
maken uitspraken. Uitdrukkingen die in deze fase veel werden

gehoord zijn: rrwat meet je nou in rs Hemelsnaamrr, rrvergeet dat
maar rustigtt en trmaar dat is helemaal niet zorr. In deze f ase

werd geen diskussie meer toegestaan. De vraag was beantwoord en

de mening gegeven.

Na afloop van de vaak langdurige sessies had men altijd een ver-
kwikt en opgeruimd gevoel. Je was bevestigd in je eigen ldeeën

of je ogen waren geopend voor nieuwe zaken. De dingen stonden

weer op een rijtje en bouwstenen waren aangedragen voor een

verdere gedachtenontwikkeling. Je kon er zeker van zijn dat je
problematiek door PauI altijd open en eerlijk werd benaderd,

zonder dat je daarbij bang hoefde te zijn om onderuit te worden

gehaald. De oplossingen waren zonder meer kreatief en het resul-
taat was altijd stimulerend. In ieder geval voor mij.

Theo van der Klaauw
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Receptie Bijlzaal t.g.v. het afscheid van de heer Hendriks
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M.L.I. Pokorny

Toen ik mij, nog geen vijf minuten geleden en met PauI van Leeu-

wen aan de koffietafel zittend, realiseerde dat ik mijn bljdrage

voor zijn rrliber amicorum" nog moest schrijven, schrok ik enigs-

zins. Ik realiseerde mij dat ik geen enkele behoefte heb om een

afscheidskolom voor degene "die niet meer in ons midden is" of
een recensie in de trant van "de getalenteerde violist comPen-

seerde zijn gebrek aan techniek door een uitzonderlijk slechte

klankkwaliteitil op papier te zetten. Dat zou gemakkelijk zijn.
Ik realiseerde mij tevens dat ik een hartelijk, aardig, mis-

schien klein beetje sentimenteel stuk proza zou willen produce-

ren en dat i-s, voor mij tenminste. een moeilj-jke opgave. Toch

kon ik niet anders omdat ik voor PauI als mens en kollega grote

waardering heb.

Dit laatste is gebaseerd op meer dan elf jaar van samenwerking

met deze soms nors overkomende, soms fanatiek optredende maar

meestal ttamicale" man.

Blj een terugblik op deze periode valt mij op dat aan het begin

daarvan zijn vriendelijkheid en een zekere vaderlijkheid, in
onze toen nogal sporadische kontakten, overheerste. Dat het ook

anders kon heb ik ook kunnen leren.
Een intensieve diskussie die later vaak deel uitmaakte van onze

werkkontakten en die ik aanvankelijk. door gebrek aan ervaring,
als een ruzie interpreteerde, liet zijn andere gezicht zien. Het

gezicht van iemand die bijzonder serieus met zijn vak bezig 1s

en dat ook van anderen verwacht. Tlperend is mijns inziens dat

de algemene strekking van deze ttconfrontaties'r onder één, ge-

meenschappelijke noemer te brengen valt: "Wat wil je eigenlijk
(weten) en welke weg wil je volgen om dat te weten te komen?"

Overigens, toen ik met PauI mocht zeilen was hij de vriendelijk-
heid ten top; hij merkte aI snel dat hij een slechte zeiler aan

boord had.

Over Paul van Leeuwen als
schreven kunnen worden.

92

mentor zou een redelijk dik boek ge-

Hoofdstukken over het wroeten in de



data, zj-jo afschuw van dure, rrwetenschappelijkett termen, zijn
puritei-ns konservatisme in de keuze van analyse methoden (rrals
jouw data waardeloos zijn kun je ze ook door de meest geavan-

ceerde methode niet beter makentt), het wikken en wegen van de

resultaten en hun betekenis etc.* zouden daarj-n niet mogen ont-
breken. Op deze plaats wil ik volstaan met de konstatering dat
ik op het gebied van methodologie en statistiek van hem waar-

schijnlijk meer geleerd heb dan van enig ander. Ik hoop trouwens

dat hij wat het leren betreft dat met mij eens is.
In de afgelopen jaren heeft PauI zich laten verleiden om co-

auteur te zijn bij de ongevallen-worsteling van Dick BIom en

mij. Hoewel hij bij tientallen projekten binnen ons instltuut en

daarbuiten betrokken was, is dat een uitzondering. Ik weet dat
hij van mening is dat de funktie van methodoloog en statisticus
een belangrijk 'rwaakhondrr facet heeft en dat dat waarschijnlijk
het best tot zijn recht komt als deze vanuit een onafhankelijke
niet door auteurschap gebonden positie, uitgeoefend kan worden.

Dit boekje is geen goed platform om met hem, voor de zoveelste
keer, daarover van gedachten te wisselen. WeI moet mij van het
hart dat het resultaat van onze gezamenlijke inspanningen hem

niet geheel gelijk heeft gegeven. Bijna zou ik zeggen dat het
tegendeel waar is. Zijn betrokkenheid, enthousiasme en persoon-

Iijke inzet hebben er toe bijgedragen om naar ik hoop, daar i-ets

moois van te maken.

Er moest, door Dick en mij, zo nodigttgedoctoreerdtr worden. Toen

PauI gevraagd werd om paranimf van ons beiden te zijn ontstond
een diskussie, nadat hij er een nachtje over geslapen had, over

zijn ro1 in deze kontekst. Ik ben blij dat hij zich toen Iiet

*Een afzonderlijk deel van dit boek getiteld "lrlat is epidemiolo-
gie en wie zijn epidemiologen? zou ik PauI van Leeuwen zelf
Iaten schrijven. Ik weet haast zeker dat hi-j dat met groot ge-
noegen zou doen.
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overtuigen dat de keuze juist was. Hij kan soms te bescheiden

zijn.
Natuurlijk vervulde hij deze funktie uitstekend.
Zj.jn grote ervaring gebaseerd op menige promotie die hij in de-

zelfde hoedanigheid absolveerde was vooral van belang bij het
trrepeterentt voor deze, naar ik aanneem, door iedereen met angst

en beven tegemoetgeziene dag. Tijdens de promotie kwam zijn
voorliefde voor het dragen van een rokkostuum goed tot zijn
recht. En daarna vías het gewoon gezellig.
Ik zou lang door kunnen gaan met het ophalen van herinneringen

waarin PauI van Leeuwen een bepaalde rol speelt. Zijn uiterst
behoedzaam opereren bij (extern) inhoudelijk overleg, deelname

aan diskussies over het te volgen beleid, gesprekken over poli--

tiek, opvoedlng van schoolgaande kinderen, sportblessures in de

familie of over het zeilen, geven daar genoeg stof voor. Maar

zoals ik hem ken vindt hij het beter dat dat onder ons blijft.
En daar houd ik mij aan.

Ik hoop namelijk nog veel van deze gesprekken met hem te kunnen

voeren.

Tot ziens, PauI!

Mirko Pokorny
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D.H.J. BIom

KrÍtische beschei.denheid ...
Als 1k terugdenk aan de 9 jaar dat ik PauI ken en waarin ik in
toenemende mate in mijn werk direkt met hem te maken had, uit-
mondend in de intensieve samenwerking bij de voorbereiding van

het proefschrift van Mirko Pokorny en mij, besef ik dat het

moeilijk is om daarover te schrijven.
ln de eerste plaats omdat het over dingen gaat waarover, in
Pauls geest, in het openbaar verder niets gezegd hoeft te worden

- aI of niet pJ-ezierige gebeurtenissen -. gevoelens van groeien-

de waardering en warmte, etc.
In de tweede plaats omdat veel van

parallel Iopen met die van Mirko - en

mijn voeten weggemaaid ... -
In de derde plaats omdat wat ik in PauI zo heb leren waarderen

vooral te maken heeft met een attitude, een manier van omgaan

met, ja met wat je ook maar tegenkomt in je werk of in je leven.

Boven dit stukje heb ik gezet: PauI van Leeuwen - kritische
beschej.denheid - en ik denk dat het een goede karakteristiek is.
Een eigenschap die op allerlei manieren tot uiting komt:

In de worsteling met je materiaal, beducht voor onbetrouwbaar-

heid en inkonsistentie en met name je steeds weer afvragend wat

de reikwijdte is van de uitspraken die je kunt doen op grond van

het materiaal; ergernis als je ziet dat anderen daar wat minder

zorgvuldig mee omspringen; voorkeur voor treenvoudigett, doorzich-
tige, weinig pretentieuze analysemethoden; maar ook zorgvuldig
je met ons afvragend of jij nu de meest aangewezen persoon was

om ons bij te staan bij de promotie, etc.
Dit gezegd hebbende rest mij PauI veel genoegen te wensen in
vele jaren zelf in te vullen bezigheden.

Dick Blom

mijn ervaringen met PauI

die heeft aI het gras voor
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R.M. Frese

Toen mij gevraagd werd een kleine bijdrage te leveren aan dit
boekje heb ik daar eigenlijk automatisch 'ja' tegen gezegd.

AIIeen valt het nu toch wat tegen er een goed geheel van te
maken.

Op dit ogenblik ben ik ruim 5 jaar werkzaam bij de afdeling
statistlek en dus 5 jaar onder Ieiding van PauI. Hoewel leiding?
Ik heb het nooit zo ervaren. Hij heeft een vorm van leidinggeven
die de mensen erg veel vrijheid laat en hij zal ook nooit de

mensen uit de groep laten vall-en. Hoe bont het soms ook gemaakt

wordt. Dus een dusdanige manier van begeleiden die ik als erg
prettig voor mij ervaren heb. Soms heb ik wat dat betreft we1

eens angst voor de toekomst.

Maar goed. Dit boekje dient er in de eerste plaats voor PauI een

goede herinnering te geven aan het vertrek van het instj-tuut en

bovendj-en geeft het ons de mogelijkheid die 'toespraken' te
houden die hij eigenlijk niet horen wil (in het openbaar). Ik
vind het alleen erg moeilijk een of andere anekdote te verteL-
len! Misschien omdat ik er nu nog middenin ben.

Er zijn natuurlijk wel verhalen uit overlevering over tochten
per fiets door de Vogezen, mogelijk een Luik-Bastenaken-Luik of
een schaatstocht naar de Vliet, trektochten per ski of met de

zeilboot, een band lek rljden op de hometrainer, de badminton-

klub of een bridgedrive. Zoals u ziet allemaal sportieve uitin-
gen en als alles goed gaat met de ru9, de knieën en andere

Iichaamsdelen zal er nog menige sportprestatie geleverd worden.

Maar dat is bijna allemaal overlevering want verder dan een

tochtje per zej-lboot over de Kaag tijdens het 'dagje-uit' gaan

mijn ervaringen nlet. Ook kan ik nauwelijks meepraten over de

problemen die een duivenmelker kan ondervinden.

Frappant vind ik bij hem altijd de ordelijkheid van de paperas-

sen die tot zó hoog op zijn bureau liggen en waarvan hij, vol-
gens mij, ook precies weet wat er ligt en waar het ligt. HeeI

indrukwekkend.
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Een klein voorval. PauI kwam aanrijden op de sport/racefiets en

kwam toen tot de ontdekking dat het manuscript dat hij voor
iemand zou doorlezen (víaarschijnlijk ook het enige exemplaar)
van de, bij sportfietsen gebruikelijke zeer lichte bagagedrager,
gevallen was. Niets aan te doen, terug richting Voorschoten. Het
geluk was niet ver weg. Nog op het unÍversiteitsterrein bij het
CRI 1ag de stapel onaangeroerd.

Ook de manier waarop hij ons, dat is de sektie dataverwerklngen
(of, zoals nog in het telefoonboek staat: rmechanische bewerkin-
gen' afkomstig uit de oude ponskaart verwerkende machines, maar

dat is voor mijn tijd) 'opdrachten' verstrekt, druist kompleet
in tegen de door ons en ook door hem gewenste procedures. Stan-
daard is bij hem een A4-formaat papier met daarop enkele lijnen
die vaak een tabelvorm weergeven en .daarnaast dan een paar on-
ontcijferbare getalren of retters met verbindingsstrepen. Kortom
maak er maar wat van.

Het was dus zaak je te verplaatsen in zijn gedachtenwereld (voor
zover mogelijk) en zijn begeleidende woorden direkt op te
schrijven want later kon je aan die paar strepen niets meer
ontrenen. Er zljn dan ook in mijn tijd wer medewerkers geweest
die niet precies durfden te vragen ars ze iets niet direkt be-
grepen en daar zijn ook meni-ge fout en overbodig werk uit voort-
gekomen.

Kortom: een persoonlijkheid die door een ieder di-e zijn inbreng
bij statistische of methodorogische vraagstukken weet te waarde-
ren en erkennen, op handen gedragen wordt en door een aantaL
anderen ars een soort kategori-sche dwarsrlgger wordt beschouwd.

vorgens mij zijn dat vaak de mensen die voor hem onvordoende
besef hebben van wat wetenschapperijk onderzoek is of zou moeten
zij n.

rk denk dat de afdeling veel veranderingen gaat doormaken in de

komende tijd waarvan zeker niet arre goed zurren zi-jn. om maar
te beginnen met zijn vertrek.

97



Patrl ik vind dat je voor miJ een Prima steun bent geweeEt en

niet a1leen bij (start)problemen en in moeilijke tijden.

Maarten Frese
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F.D. Pot

Beste PauI ...
Gebleken is, dat mensen niet alfeen hoofdpijn kunnen krijgen van

langdurig beeldschermwerk, maar ook van het advj.seren over
beeldschermonderzoek. TNO zou voor het DGA moeten uitzoeken
welke aspekten van beeldschermwerk het meest samenhangen met

gezondheidsklachten. Een breed onderzoek dus. En een vaag kon-
ceptueel model.

Omdat over specifieke relaties weinig bekend was, werd alles wat

1os en vast zat aan de werkplek en de beeldschermwerker gemeten,

ergonomisch, optometrisch, taakinhoudelijk, enz. Het gevolg was

een bestand van 450 ruwe gegevens per respondent. Dlt aantal
werd nog verdubbeld door omrekenen, dichotomiseren en somÍneren.

Hoe moest daarop nog een behoorlijke analyse worden toegepast?
De verleiding was groot om de computer het werk te laten doen.
Maar dan kwam jij, met je standaardvragen aan de onderzoekers:
rÍíat willen jullie precies weten? Ílaarom staan die vragen in de

vragenlijst of waarom zijn die ergonomische aspekten gemeten?r

En dan moesten wij zelf diep nadenken en beslisslngen nemen.

Kortom: statistiek als instrument bij de analyse en niet in
plaats van de analyse. En zo hoort het natuurlijk ook.
Een bijzondere komplikatie was dat er twee instituten bij het
onderzoek betrokken waren. EIk met hun eigen opvattingen over
zwaartepunten in de analyse en over welke analyseprogranuna's het
meest geschikt zouden zijn. Waar liqt bij meningsverschillen in
zo'n geval de verantwoordelijkheid? Bij twee instituutsdirekties
of bij de projektleider of bij het koördinerende Bureau Humar of
bij de afdeling Statistiek?
Gelukkig hebben we dat nooit hoeven uitvechten, omdat we er in
het onderzoeksteam uit wisten te komen. Daarbij zijn wel harde
noten gekraakt, werd over en weer elkaars deskundlgheid in twij-
fe1 getrokken. Dan zagen we wat te weinig onder ogen, dat we

gewoon met een moellijk onderzoek bezig waren. Als routinier
wist je in deze worsteling met gegevens en opvattingen steeds de
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juiste houding te kiezen. Je bijdragen gingen bovendien soms

verder dan alleen het geven van advies. Met name de zogenaamde

eindanalyse is voor een belangrijk deel jouw werk.

Het is jaruner voor ons dat je weggaat. Ik heb je bijzonder leren

waarderen. om je opvattingen over de rol van statistiek in on-

derzoek. om je prettige houding als adviseur en om je betrokken-

heid. Het ga je goed.

Frank Pot
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M. Kastelein

These, Antithese en Synthese ...
Hoewel ik inmiddels aI een jaar of zeven een kamertje recht
onder dat van PauI beman, bleven onze kontakten tot voor kort
vrij schaars en oppervlakkig, vooral beperkt tot de l_unch.

Hierin is pas onlangs een verandering gekomen.

Van oudsher was mijn verhouding tot de statistiek en haar repre-
sentanten gespannen. In mijn studietijd woedde de tmethode-

strijd' tussen de harde sektor, de empiricisten, en een meer

'softe sektor' aan wel-ke zijde ik mij schaarde. Mj_sschien

speelde hierin ook mee dat ik, na een periode als werkstudent

's nachts tin de boter' en dan direkt door naar het kollege
statj.stiek, het betreffende tentamen verschillende malen mocht

overdoen. Zelfs ging het gerucht dat ten langen Ieste de toenma-

Iige hoogleraar Van Tulder na een zoveelste pover resultaat
verzuchtte "die leert het nooit, maak van die vijfenhalf maar

een zesmin...". De resultaten in dit vak stonden - gelukkiger-
wijs - in duidelijk kontrast met die voor andere vakken. Aldus
werd een bestaande voorkeur voor grote lijnen, flinke stappen en

snel thuis, verder aangewakkerd.

Vanuit deze historie was een zekere beduchtheid voor het hoofd
der statistiek a] te verwachten. Ook enkele tafeldebatten over
het nut van geavanceerde methoden in het socj_aal-wetenschappe-

Iijk onderzoek droegen ertoe bij dat onze verdere kontakten bij
de lunch zlch beperkten tot neutraler terreinen, in het bijzon-
der onze gemeenschappelijke hobby: zeilen.
Dat ook Paul een trotse bezitter van een zeiljacht is was mij a1

spoedig bekend. Zulke Iieden zijn vaak a1 op afstand herkenbaar,
niet alleen door een reeds vroeg in het seizoen gebronsd uiter-
Iijk of gespierd jargon, maar ook door het bezit van een automo-
biel van hoge leeftijd met een enigszins verlopen uiterJ_ijk,
nauwelijks passend bij de status van zijn bezitter. Zowel de

auto als zijn bezitter gaan bovendien in het vroege voorjaar en

late najaar gebukt onder de gevolgen van het bezit van het zeíL-
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jacht: zorgelijk onderhoud en daartoe noodzakeLijk multifunktio-
neel gebruik van het arme voertuj-g. Voor een stalen zeiljacht
doet het gezegde de ronde "neem een boot en werk je dood'r.

Mi.jn eigen stalen zeilscheepje 'Klaasje' heeft na vijfentwintig
jaar trouwe dienst, mij de afgelopen tien jaar meer energie en

zorgen gekost dan een kind zou doen, vrees ik. Ook in het zeilen
en in het onderhoud van Klaasje overheerst de grote Iijn en is
een zekere afkeer van details merkbaar. Zo kan het gebeuren dat

het ene jaar de stuurboordszijde wordt geschllderd en het jaar
hierna de bakboordszijde. Daarentegen is Klaasje te allen tljde
volledig uitgerust en beveiligd voor het varen op groot water,

omdat ik verre tochten nu eenmaal het Ieukst vind.
Deze gemeenschappelijke hobby vormde een neutraal en dankbaar

onderwerp voor gesprekken. Toch had ik Pauls schip tot een jaar
geleden nog nooit gezien, ondanks dat wi-j 1n de weekeinden de-

zelfde wateren bevoeren. Na een ingrijpende verbouwing van

Klaasje, waarbij zij een meter langer werd, een achterkajuit als
kj-nderkamer kreeg opgebouwd, besloot ik vorig jaar dat de ver-
dere afwerking en details Iater nog wel eens zouden komen en dat

het hoog tijd werd om weer te varen. op deze eerste gedenkwaar-

dige zeiltocht op de Westeinder nu, kwam ik PauI voor het eerst

zeilend tegen. hle besloten te ankeren en vol trots showden we

elkaar de beide scheepjes. Het schip van PauI, een domp-kruiser

van een overeenkomstige type bouw, ongeveer dezelfde lengte en

indeling, zaq er tot in de puntjes verzorgd uit. Hoewel beschei-

den voorzien van staand en lopend want en met een klej-n buiten-
boord-motortje, alsmede een bescheiden kombuis en kajuit, was

alles tot in de details verzorgd, als kwam het schip zojui,st uit
de showroom. De onuitspreekbare naam was het enige aan het jacht

dat associaties opriep met verre reizen en latj-jnse stranden.

Klaasje, boersig, rondborstj-g, eeltig en grof maar zeekLaar, was

een toonbeeld van het tegendeel.
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Zoals velen weten dat Iiefhebbers van een bepaald huis- of rlj-
dier ten langen leste steeds meer op hun oogappel gaan lijken,
zo werd hier duidelijk dat de beide scheepjes een 'materiëIe
uitdrukkingr vormen van de verschillende geaardheid van de

schippers en toch ook van beider plezJ.er in het schip, het varen

en wat daarbij komt kijken. Pauls schip toont een voorkeur voor

het handwerk en vakmanschap en meer bescheiden ambities, terwijl
Klaasje getuigt van zorg voor een degelijke voorbereiding op

lange en zware tochten, maar een veronachtzaming van uiterlijke
verzorgj-ng en verfraaiïng. Tegelijk is duidelijk dat beide het
resultaat zijn van aanzienlijke inspanni-ng en zorg en van ple-
zier in varen.

Dat een verschil in voorkeur of geaardheid samen kan gaan met

grote overeensteruning over het achterliggende belang, zoals
hiervoor het zeilen, werd heel kort geleden pas, nog eens beves-

tigd toen PauI en ik intensief kontakt hadden over een j-ntern

praatje voor kollegars. Met het oog op een diskussie over wat er
zoal mis kan gaan in een onderzoek leek mij een oppositioneel
geluid vanui-t de statistische hoek een verfrissende bijdrage te
kunnen bieden. Iot mljn verrassing bleek aI spoedig dat onze

ideeën over de fundamenten van ons onderzoek vrijwel geheel op

één lijn llggen. In de uitwerking daarentegen wordt onmiddellijk
een verschi-I in 'smaakr zichtbaar dat leidt tot andere aksenten

en een andere manier van bereiding van het onderzoeksmenu.

Dat zoiets kan leiden tot een gekruide diskussj-e is duidelijk,
maar betekent geenszins een fundamenteel verschil.
Nu na jaren van een wat afkerige houding tegenover de statis-
tj-sche benadering en een affiniteit tot een wat globalere aan-

pak, heb ik uit belangstelling besloten om alsnog ook in de wat

hardere sektor van het onderzoek mijn licht op te gaan steken.
Ook aan Klaasje trouwens zijn nog heel veel detalls op te knap-

pen alvorens deze verandering van houding haar tot een scheepje,
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geschikt voor de showroom maakt. In de tussentijd hoop ik PauI

nog eens te verleiden tot het wat ruigere zeilwerk.

Maarten Kastelein
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A. Dijkstra

"Nu kan 1k echt nÍets meer vindenrr. Met een breed armgebaar

maakt Paul duidelijk waar zijn verzuchting op slaat. Het zijn de

stapels met koncepten, notities, memo's en aantekeningen aI dan

niet gehecht aan vellen computer-output. Tot voor kort wist hij
er nog met een opvallende trefzekerheid zijn weg in te vinden.
Nu echter niet meer. De renovatie van de vierde verdieping trof
ook PauIrs kamer. Timnerlieden en andere opknappers verschaften
zich quimte en ontregelden zodoende de systematiek van paul's
persoonlijk archief. De ogenschijnlijk rrat random" ontstane
stapels werden aan een nieuw ordeningsprincipe onderworpen,

waaïmee Paul zich geen raad meer wist.
Of PauI aan deze gebeurtenis een synbotische betekenis heeft
toegekend (het gebeurde vlak nadat hij had besloten na veertig
dienstjaren afscheid te nemen van het Nederrands rnstituut voor
Praeventieve Gezondheidszorg TNO) is mij niet duldelijk gewor-

den. Persoonlijke ontboezemingen laat paul zich nj.et snel ont-
futselen. Aan zijn ironische blik was echter af te lezen, dat
hij inmiddels Ín een vergevorderd stadium van onthechting ver-
keerde. Nj.euwe werkzaamheden nam hij aI niet meer aan en de nog

Iiggende klussen schoof hij door naar zijn medewerkers. Voor
zover dat althans mogelijk was. Zijn interesse voor het onder-
zoek was te groot om zich aI volledig van de gang van zaken te
distantiëren.
Een enkele opmerking en een paar losse gedachten over een pro-
jekt, een onderzoeksmethode of een tabel prikkelen paul nog

steeds voldoende om op de praatstoel te gaan zitten. En als
eenmaal het brein in werking is dan zaL ook alles gezegd moeten

worden. Voor mensen die hem onvoldoende kennen lijkt het soms

arsof PauL met zichzel-f in diskussie is. Ànderen die hem beter
kennen weten dat PauU s methode van de herhalingen moet worden
geinterpreteerd als een poging om zijn gesprekspartner optimaal
van dienst te zijn.
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AI adviserende begon Paul zich overigens ook steeds meer per-

soonlijk verantwoordelijk te voelen voor de benutting van zijn
inbreng. Niemand kon dat ontgaan, daarvoor zorgde zijn emotiona-

liteit wel. Somnigen vonden dat wel eens lastig. Paul kon niet
anders. Zijn opvatting was, dat in een open verstandhouding op

een konstruktieve manier ruzie gemaakt moest kunnen worden met

als doel: een goed onderzoeksprodukt. Hij kritiseerde niet aI-
Ieen, hij dacht mee en was evenmin te beroerd om zijn handen uj.t
de mouwen te steken. De rekenmachine stond altijd binnen handbe-

reik en zonodig was hij bereid de onderzoeker te ondersteunen

met gedetailleerde tekstkritiek. Soms had ik de indruk, dat hij
eigenlijk het Iiefst onderzoeker was geweest. De vele publika-
ties waaraan zijn naam verbonden is getuigen daarvan.

Ik herinner me ook dat we, jaren geleden, samen naar een kan-

toortje van een vakbond ergens in het Oosten van het land zijn
getogen. Dat was in de periode toen bedrijfssluitingen nog

slechts sporadisch plaatsvonden. Wij waren ervan overtuigd dat

een instituut voor preventieve geneeskunde onderzoek zou moeten

doen naar de gezondheidseffekten van massale uitstoot van mensen

uit het arbeidsproces. Hoewel de verzamelde gegevens over in-
krimplngen en arbeidstijdverkortingen zich niet zo simpel lieten
relateren aan onze ziekteverzuim-tijdreeksen zijn we er nog wel

in geslaagd theoretische en methodologische problemen rondom dit
soort onderzoek te beschrijven. Paul's betrokkenheid bij dit
soort onderzoek is tekenend voor zijn maatschappelijk engage-

ment. Zijn uitstraling - die een mengeling is van gevoel voor de

materie, kwaliteitsbesef en van dienstbetoon - kan slechts tegen

de achtergrond van dat engagement worden begrepen.

PauI, door jouw vertrek verl-iest ons instituut een markante

persoonlijkheid. De positieve invloed, die je op talrijke gebie-

den hebt uitgeoefend, zaL nog geruime tijd blijven doorwerken.

Daarvan ben ik overtuigd.
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Met de beste herinneringen neem ik afscheid van je. Ik wens je
veel goeds voor jezelf en voor je dierbaren.

Atze Dijkstra
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