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Voorwoord d 

Hett voorwoord van een proefschrift is altijd een uitgelezen kans om een beeld te krijgen van 
dee persoon achter de schrijver of schrijfster in kwestie. Sommige auteurs zijn heel zakelijk en 
bestedenn er niet meer dan een paar verplichte woorden aan, anderen slepen zelfs hun 
tennisverenigingg of schaakclub er bij. Ik zal proberen om de gulden middenweg te 
bewandelenn door mij voornamelijk te richten op personen, die daadwerkelijk bij het 
onderzoekk betrokken zijn geweest. 

Mijnn dankwoord geldt daarom allereerst mijn promotor Rob van Engelsdorp Gastelaars en co-
promotorr Cees Cortie, die mij met raad en daad bijstonden. Naarmate het onderzoek vorderde 
enn er daadwerkelijk resultaten kwamen, werden de voortgangsgesprekken steeds boeiender en 
enthousiaster.. Van de overige medewerkers van het onderzoekinstituut AME wil ik vooral een 
aantall  leden van de "tijd-ruimte groep" bedanken voor hun interesse en deskundige 
commentaar:: Lia Karsten, Frans Thissen, Elleke de Wijs, Renkse Emmelkamp, Linda Smit en 
inn het bijzonder Joos Droogleever Fortuijn. Ook andere collega's bedank ik voor de goede 
samenwerking,, vooral hen die net als ik betrokken waren bij het tweede-jaarsveldwerk. Een 
speciaall  woord van dank gaat uit naar Lotty Jansen-Saan en Saskia Peletier van het 
secretariaat,, die het hele proces vanaf het begin hebben meegemaakt en altijd zeer 
belangstellendd waren. Bovendien zorgden zij in niet geringe mate voor de gezelligheid op het 
instituut! ! 

Dee lijst met medepromovendi is te uitgebreid om hen allemaal persoonlijk te bedanken voor 
dee (morele) ondersteuning. Ik volsta daarom met het noemen van mijn kamergenoten in de 
loopp der jaren: Jochem de Vries, Bart Wissink, Mariëlle de Winter, Marco Bontje en zeker 
Renskee Emmelkamp. Zij staan symbool voor alle "junior-onderzoekers" (een veel betere term 
dann dat vervelende AIO, OIO of bursaal...). Ook promovendi van andere faculteiten en 
universiteiten,, die ik via mijn bestuurswerk voor de Promovendiraad van de UvA en 
onderzoeksschooll  NETHUR heb leren kennen, dank ik voor de prettige contacten. Ik wil 
NETHURR verder graag noemen in verband met de geboden cursussen, studiedagen en 
seminars.. Mijn huidige collega's van de VBKO wil ik danken voor de goede sfeer en 
belangstelling.. Voor de afronding van het proefschrift was het motiverend om vanuit een 
anderee invalshoek en met andere mensen met soortgelijke thema's bezig te zijn. 

Gelukkigg heb ik weinig last gehad van het zogenaamde "ivoren toren gevoel" dat bij veel 
buitenstaanderss leeft wanneer zij aan wetenschappelijk onderzoek denken. Sociale geografie 
leentt zich mijns inziens dan ook uitstekend voor veldonderzoek. Getuige het bord op het 
secretariaatt waar de afwezigheid wordt geregistreerd, geldt dit voor meer collega's. "De straat 
iss mijn laboratorium" heb ik vaak geroepen. Ik ben dan ook bijzonder verheugd dat "de 
straat""  - in mijn geval bestaande uit directeuren, leerkrachten, leerlingen en ambtenaren - zo 
welwillendd heeft meegewerkt aan het onderzoek. 



Inn het ouderlijk huis was het thema van mijn onderzoek regelmatig onderwerp van gesprek. 
Aangezienn beide ouders al decennialang in het onderwijs werkzaam zijn en mijn opa zelfs op 
eenn aantal van de in dit boek genoemde scholen heeft lesgegeven, zal dit geen verbazing 
wekken.. Ook het gegeven dat mijn promotor en mijn ouders nagenoeg buren van elkaar zijn, 
zorgdee voor veel wederzijds herkenbare situaties. Ik ben mijn ouders dankbaar voor de 
liefdevollee opvoeding en ondersteuning, die mede heeft geresulteerd in een succesvolle 
afrondingg van de dissertatie. Ook overige familieleden (in het bijzonder Hans en Thera), 
vriendinnenn en vrienden wil ik bedanken. Hun aandacht is gelukkig niet beperkt gebleven tot 
dee wereld van het proefschrift. 

Amsterdam,, augustus 2000 
Peterr Gramberg 


