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Voorwoord 

Het schrijven van dit boek is een langdurig en inspirerend proces 

geweest. Langdurig en zwaar omdat het niet meevalt om vijftig 

jaar ontwikkeling van stedelijke patronen op een samenhangende 

wijze in één verhaal onder te brengen. Maar ook inspirerend 

door het enthousiasme dat mijn begeleiders Rob van Engelsdorp 

Gastelaars en Cees Cortie over wisten te brengen. Zonder hun 

intensieve begeleiding zou ik deze klus niet hebben kunnen 

klaren. Als ik terugdenk aan de afgelopen vijf en een half jaar, 

dan denk ik niet niet in de eerste plaats aan het geploeter om de 

juiste data te vinden of om greep te krijgen op de literatuur, maar 

aan de inspirerende maandelijkse discussies. Daarbij werd veel 

gelachen en dat typeert de sfeer waarin die gesprekken verliepen. 

Het was voor mij niet alleen een leerzame, maar ook een leuke tijd. 

Het bestuur, de directie en de leiding van de afdeling onderzoek 

van de provincie Noord-Holland hebben mij de gelegenheid 

gegeven om de laatste drie jaar van mijn werkperiode te 

gebruiken voor deze studie en daar ben ik hen zeer dankbaar 

voor. In het bijzonder wil ik Pipo Nicolas, Sjoerd Bosma, 

Cees Versteden, Max van den Berg en Peter van der Velde 

bedanken voor hun steun hierbij. Pipo en Max hebben daarnaast, 

in de beginfase van het onderzoek door hun inhoudelijke 

commentaar bijgedragen aan de opzet. Ook de collega's van de 

afdeling onderzoek dank ik voor hun belangstellende commen

taren en bijdragen. Meer in het bijzonder bedank ik Wim Konter; 

zonder zijn herhaaldelijke hulp bij het vergaren en bewerken van 

gegevensbestanden was het beslist niet gelukt. Gedurende het 

eerste jaar van mijn studie heeft Sanne Kramer mij, tijdens een 

stageperiode, enorm geholpen bij het vergaren van data

bestanden. Het lijkt al weer eeuwen geleden, maar ik ben het niet 

vergeten en ik ben haar daar erg dankbaar voor. De (voormalige) 

Rijksplanologische Dienst dank ik voor het ter beschikking 

stellen van gegevens op het gebied van forensisme en een model 

om de stromen op de kaart weer te geven. In het bijzonder dank 

ik Hans van Amsterdam voor zijn hulp daarbij. Co Poulus van 

het bureau AB-Onderzoek dank ik voor zijn bijdrage bij het 

produceren van correcte tijdreeksgegevens op verschillend 

gebied. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft mij veel 
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gegevens verschaft en in het bijzonder de heren Warmerdam, 

Elkink, Harmsen en Konen dank ik voor hun hulp daarbij. 

Een groot aantal collega's uit de vakwereld heeft gedurende 

verschillende fasen van het onderzoek commentaar geleverd en 

mij zodoende geholpen om mijn studie verder aan te scherpen; 

ook hen bedank ik voor hun bijdrage. 

In het laatste stadium van de studie hebben drie vrienden van 

buiten het vakgebied, zich gebogen over de tekst, om die zoveel 

mogelijk van vakjargon te ontdoen en de leesbaarheid ervan te 

vergroten: Tilly Dinger, Annekoos Kleijn en Enno Kuijpers. 

Het was verfrissend om commentaar van 'buitenstaanders' te 

krijgen en ik wil hen graag voor deze bijdrage bedanken. Dank 

ook aan Lia McGonigal voor de vertaling van de samenvatting. 

Met het tekenen van de Gis-kaarten heeft Marius Bakker van het 

provinciale bureau MediaProductie een zeer omvangrijke bijdrage 

geleverd aan dit proefschrift en daarvoor wil ik hem en ook de 

leiding van het bureau bedanken. Edith de Vries-Lukkien, van 

hetzelfde bureau, bedank ik voor haar zorg voor de mooie lay-out 

en haar bijdrage aan de omslag. 

Het drukwerk is financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van 

het AME en de provincie Noord-Holland. Ik dank beide 

instellingen hiervoor en in het bijzonder de personen die zich 

hiervoor hebben ingezet. 

Mijn vrouw Elsbeth heeft al die jaren intensief met mij mee

geleefd. Haar steun en geduld hebben het mogelijk gemaakt dat 

ik mij gedurende vele jaren op dit onderzoek heb kunnen 

concentreren. De zolder kan nu worden opgeruimd en de 

rugzakken kunnen worden gepakt. 

Overveen, september 2002 

Anton Brand 
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