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Op 25 april is totaal onverwacht Rudy Richardson overleden ten gevolge van een
beroerte. Hij is 55 jaar geworden.
Rudy Richardson werd op 13 maart 1959 geboren te ’s-Hertogenbosch. In 1979
behaalde hij het middelbareschooldiploma Atheneum B aan het Jeroen Bosch Col‐
lege aldaar, en ging sociologie studeren aan de (toen zo geheten) Katholieke Uni‐
versiteit in Nijmegen.
In oktober 1986 slaagde hij voor het doctoraal examen Sociologie, met als specia‐
lisatie methoden en technieken van onderzoek. Vanaf die datum tot eind 1988
werkte hij als medewerker bij de vakgroep Methoden aan de ontwikkeling van een
vaardigheidstraining voor de kwalitatieve analyse met behulp van de computer
(Peters, Wester & Richardson, 1989). Van 1989 tot 1993 werkte hij als assistent
in opleiding bij de vakgroep Algemene Pedagogiek aan een onderzoek naar het
functioneren van ouderenbonden, waarop hij in september 1994 is gepromoveerd
(Richardson, 1994). Vanaf 1993 was hij werkzaam als universitair docent metho‐
dologie aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda. In zijn onderzoek hield
hij zich bezig met vraagstukken rond organisaties en professionals (bijvoorbeeld
Franke & Richardson, 1994; Richardson & Moelker, 2010). In het tijdschrift
KWALON heeft hij bijdragen geschreven voor de rubrieken Berichten uit het veld
en Lopend onderzoek.
Als docent aan de Nederlandse Defensie Academie was Rudy een voorvechter van
het kwalitatieve methodeonderwijs en hij bracht dit in zijn academische werk dan
ook tot uitdrukking. Hij wist ‘grounded theory’ met evenveel gemak toe te passen
op organisatieonderzoek als op de beeldvorming over en van veteranen. Met
andere woorden, Rudy was een veelzijdig mens. In zijn werk een pleitbezorger van
gelijkheid en rechtvaardigheid, vooral als hij de zaak van de diversiteit binnen
organisaties op de agenda stelde. Dat ‘agenderen’ betrof niet alleen de onder‐
zoeksmatige kant van dit onderwerp. Rudy kwam ook in actie en organiseerde
mensen in een netwerk dat veelkleurigheid bevorderde. Voor Hogeschool Stoas
was Rudy lector ‘Ecologie van culturele diversiteit in het groene onderwijs’. In zijn
privléeven een liefhebbende vader, organisator van bevrijdingsfeesten in zijn
woonplaats, een muziekminnaar, een sportman van de bovenste plank en een
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levensgenieter die altijd een lach en een vriendelijk woord voor je overhad. Rudy
hield van een pittige discussie, maar hij wist die ook altijd zo te voeren dat deze
niet escaleerde en de polemiek altijd en immer op amicale wijze beslecht werd.
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