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Voorwoord d 

Interviewss en enquêtes vormen de basis van het onderzoek naar het tijdruimtelijk handelen 

vann jongeren waarover in dit boek verslag wordt gedaan. De jongeren en ouders die 

hebbenn meegewerkt aan dit onderzoek wil ik hartelijk danken. Hun verhalen zijn niet 

alleenn van groot belang geweest voor het bereikte resultaat. Het directe contact met mijn 

'onderzoeksobjecten'' vond ik in veel opzichten verrijkend. Behalve de jongeren en ouders 

benn ik degenen die mij toegang tot de 'verhalenvertellers' hebben verschaft erkentelijk: de 

directiess van het Augustinuscollege (Groningen), het Nienoord College (Leek), het 

Zernikee College (Groningen), en het H.N. Werkman-College (Groningen). 

Afgezienn van de respondenten hebben verschillende mensen en organisaties een bijdrage 

geleverdd aan de totstandkoming van het onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd in het 

kaderr van een promotieopdracht van het onderzoeksinstituut AME (Amsterdam Study 

Centree for the Metropolitan Environment) van de Universiteit van Amsterdam. Binnen het 

AMEE en breder binnen de afdeling geografie en planologie heb ik mij gesteund gevoeld bij 

hett schrijven van het proefschrift. 

Eenn aantal mensen wil ik hier graag met naam noemen. In de eerste plaats Sako 

Musterd,, mijn promotor, en Lia Karsten, mijn co-promotor, die mij alle ruimte en steun 

hebbenn geboden voor het uitvoeren van dit onderzoek, ook op de momenten dat mijn 

verhaall  ging afwijken van hun oorspronkelijke ideeën. Hun onderling verschillende 

voorkeurr voor en ervaring met 'kwantitatieve' respectievelijk 'kwalitatieve' methoden van 

onderzoekk hebben niet tot de onoverkomelijke communicatiestoornissen geleid die in de 

socialee wetenschappen zo vaak voorkomen. Het heeft me in staat gesteld een gemengd 

onderzoeksdesignn te hanteren. Lia's niche ligt op het snijvlak van de sociale-geografïe en 

jeugdstudies.. Het enthousiasme waarmee ze deze onderzoeksvelden met elkaar in verband 

brengt,, is aanstekelijk. Sako heeft ondanks de bestuurlijke werkzaamheden die hoogleraren 

vann hun 'core business' plegen 'af te houden', altijd betrokkenheid getoond en de vinger 

aann de pols gehouden. Het vertrouwen en de rust die hij uitstraalt, heb ik als bijzonder 

prettigg ervaren. 

Ookk de onderzoekers van de themagroep 'Segregation, Time-Space Behaviour and 

Demography'' wil ik bedanken. Individueel en als groep hebben de leden op verschillende 

momentenn als klankbord gediend. Joos Droogleever-Fortuijn en Sjoerd de Vos wil ik 

hierbijj  apart noemen. Verder wil ik Gert-Jan Dijkink , Eva van Kempen, Lorraine Nencel 

enn Els Veldhuizen, danken voor hun specifieke hulp. Verschillende generaties 

medepromovendii  hebben door de jaren heen gezorgd voor een bijzonder goede sfeer, die 

buitenn werktijd heeft geleid tot niet-alledaags, maar bovenal plezierig, 'tijdruimtelijk 

handelen'. . 

Eenn aantal mensen heeft specifieke taken verricht in het kader van het onderzoek en 

verdientt een woord van dank in dit voorwoord. Wieke Schrijvers wil ik bedanken voor de 

hulpp bij het afnemen van de interviews. Haar aanwezigheid doorbrak de eenzaamheid die 

vann tijd tot tijd onlosmakelijk met een promotieonderzoek is verbonden. Ik dank de 

studentenn die geholpen hebben bij het transcriberen van de interviews en het invoeren van 

dee enquêtegegevens. Charlotte en Michel wil ik speciaal noemen. David Evers heeft de 
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VOORWOORD D 

Engelstaligee samenvatting gecorrigeerd. Frans van Zelm heeft mij, toen tijdens het 

vormgevenn de nood aan de man kwam, geholpen om het gevecht met Word en Excel te 

winnenn en zodoende het boek op tijd bij de drukker te krijgen. 

Dee Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam ten slotte, 

mijnn nieuwe werkgever, heeft mij de ruimte gegeven voor de voltooiing van het 

proefschrift.. Het team jeugd wil ik bedanken voor de niet aflatende belangstelling en 

relativerendee opmerkingen op momenten dat ik ze goed kon gebruiken. 

Ookk familie en vrienden wil ik bedanken. Het bij tijd en wijl e verwaarlozen van het 

contactt van mijn zijde en julli e voortdurende belangstelling zouden op gespannen voet met 

elkaarr kunnen staan. Ik heb daar gelukkig niets van gemerkt. Dank daarvoor. Ank, Jetske, 

Susannee en Patrice wil ik daarbij bedanken voor de hand en spandiensten om de laatste 

deadliness te halen. Anthe en Douwe, julli e hebben als geen ander de tekst gelezen. Mij n 

dankk voor julli e nauwgezette taaicorrecties is groot. Ten slotte, lieve Jochem, ook jouw 

steunn en hulp zijn onmisbaar geweest. BEDANKT! 
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