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VOORWOORD D 

Hett vervaardigen van een dissertatie is geen eenmanswerk. Een proefschrift is een bouwwerk 

datt leunt op reeds afgerond onderzoek, waarin door collega wetenschapsbeoefenaren veel 

hoofd-- en handarbeid is verricht. Daarnaast, en meer direct, rust het op het werk van een 

drietall  wetenschappers, onder wie mezelf. In het particulier ben ik schatplichtig aan mijn 

promotorr prof. dr. Wim Meijnen. Het grondidee van dit promotieproject is aan zijn geest 

ontsproten,, het is in principe zijn geesteskind. Dit proefschrift had dan ook nimmer het licht 

doenn zien als Wim dit idee niet in een onderzoeksvoorstel had gegoten. Ondanks zijn geest-

verwantschapp met het idee, heeft hij mij de vrijheid gelaten er een geheel eigen invulling aan 

tee geven. Kritische lezers zullen echter de hand van de meester herkennen. Als ik dreigde vast 

tee lopen, trok hij me door zijn aanstekelijke enthousiasme en aimabele bevlogenheid weer 

vlot.. Onze tweespraken zijn altijd onderhoudend en prettig geweest. Dr. Jaap Roeleveld heeft 

alss dagelijks begeleider een kei van een steen bijgedragen in het aanleveren van de juiste data 

enn het technisch adviseren over het toepassen van de meest passende analyses. Ook heeft hij 

dee serie teksten becommentarieerd met zeer nuttige opmerkingen. En dat altijd op zijn eigen, 

ongewoonn sympathieke manier. Ik ben hem daar zeer erkentelijk voor. 

Inn de allerlaatste fase heeft dr. Margaretha Vergeer zinvol commentaar geleverd op het 

manuscript.. Daarnaast heeft ze voor een fraaiere opmaak van de tabellen gezorgd. Het 

eindresultaatt is er aanwijsbaar door verbeterd. Mijn dank is groot. 

Achterr de schermen van dit wetenschappelijk toneel zijn er veel mensen die op een 

eigenn wijze hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de voor u liggende publicatie. 

Alss eerste noem ik de 'informatiedragers'. Zonder de bereidwilligheid van school-

directeurenn van reguliere en speciale basisscholen, hun leraren, kinderen en ouders om mee te 

werkenn aan de PRIMA-cohortonderzoeken en aan de zelf opgezette dieptestudie, had dit 

onderzoekk simpelweg nooit uitgevoerd kunnen worden. In het verlengde hiervan dank ik 

tegelijkk de vele personen die verantwoordelijk zijn geweest voor de gegevensverzameling en 

aanleveringg van de PRIMA-bestanden. 

Bijj  de uitvoering van de eerste twee deelstudies van dit promotieonderzoek heb ik 

hulpp gekregen van derdejaarsstudenten Onderwijskunde van de Universiteit van Amsterdam. 

Henn komt gepaste dank toe. Later in dit proefschrift krijgen de studenten een naam. 

Hett team van collega-promovendi bedank ik voor de gezamenlijke lunches in het 

Kohnstammhuis,, de borrels en etentjes in Bloemers, Het Boek en Criterion, maar ook voor de 

etentjess en feestjes die bij toerbeurt thuis zijn gehouden. Deze ontspannende bijeenkomsten 

zijnn onmiskenbaar vruchtbaar geweest. Ik bewaar hier waardevolle en onuitwisbare herin-

neringenn aan. De saté, pannenkoeken en de berenburg smaakten bovendien altijd goed. De 

volgendee namen krijgen in mijn herinnering een eigen plaats: Sandra Beekhoven, Miriam 

Fossen,, Ruben Fukkink, Danielle Heesbeen, Patrick Snellings, Annegien Simis, Marie 
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Stevenson,, Machteld Swanborn en Ineke van der Veen. Danielle Heesbeen, die tijdens het 

promotietrajectt meer dan een gewone collega is geworden, dank ik voor haar onvoor-

waardelijkee geloof in mij. 

Verderr betuig ik uiteraard veel dank aan mijn familie, vrienden en kennissen met wie 

ikk zo nu en dan sprak over de voortgang van het project. Elke keer bekroop mij het gevoel dat 

zee het volste vertrouwen hadden in een goede afloop, hoewel ik wel geregeld moest aanhoren 

datt het zo lang duurde. Dit heeft me niettemin ontzettend goed gedaan en gesterkt in mijn 

gevoell  het proefschrift te moeten volbrengen. 

Mijnn allergrootste dankwoorden komen echter toe aan mijn moeder (in goed Fries 

'mem')) en wijlen mijn vader ('heit'). Mijn 'mem' was tijdens mijn promotietijd immer een 

veiligee thuishaven. Als ik weer eens na een weekeinde Friesland in de trein naar Amsterdam 

zat,, wist ik dat ik er weer een poosje tegenaan kon. Mijn 'heit' heeft, zoals dat zo fraai 

geformuleerdd kan worden, op een veel te jonge leeftijd het tijdelijke, aardse leven ingewisseld 

voorr het eeuwige - naar zijn stellige overtuiging - hemelse leven. In mijn perceptie is zijn 

levenn getekend door sociale onrechtvaardigheid: wel de benodigde vermogens, maar niet de 

maatschappelijkee omstandigheden. Mijn 'heit' is mijn voornaamste inspirator, mijn drijvende 

kracht,, bij al de dingen die ik onderneem, zo ook bij dit geesteswerk. Het zal u niet verbazen 

datt ik na deze woorden dit proefschrift opdraag aan mijn beide ouders. 

Alss laatste ook nog enkele relativerende woorden: de enige pretentie die ik met deze 

dissertatiee heb, is dat het niet getuigt van volslagen onzin. Eén van de grootste schrijvers die 

Nederlandd heeft gekend, W.F. Hermans, heeft eens treffend gezegd: 'Van de honderd 

academicii  zijn er geen negenennegentig die in hun hele leven ook maar eenmaal iets maken of 

ontdekkenn dat bruikbaar of zelfs maar interessant is. Dat is de reden waarom ze zo bijzonder 

hoogg van de toren blazen over 'zuivere wetenschap', waarin ze overigens meestal ook niets 

bijzonderss bereiken' (uit Onder professoren van W.F. Hermans, pag. 25). 
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'Dee natuur is kwistig met variatie, maar karig met innovatie.' 

(uitt Het ontstaan der soorten van C. Darwin, pag. 471) 




