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ICI M~I~/IORIAM JAAP DRONKERS(1945-2016)

Een
WOENSDAG 30 MAART OVERLEED JAAP DRONI<ERS,
71 JAAR OUD, GEHEEL ONVERWACHT OP DE NU
VOLGENDE PAGINA'S STAAN MARK LEVELS, ROLFVA~I
DERVELDE~I EN MARCVERMEULE~I, GEVOLGD DOOR
HERMAN VAN DE WERPHORST,STIL BIJ DIT VERLIES.
telcstMARKLEVELS,ROLFVANDERVELDENENMARCVERMEULEN beeldSACHANUTAND

AAP IS `UIT HET LEVEN
gegrepen....'zoals de familie
hetin de rouwbrief verwoordde.Datiseen treffende
formulering die goed aangeeft dat de nog
altijd zeer actieve socioloog ons totaal onverwacht en abrupt ontvallen is. Tijdens
de herdenkingsdienst-die bijgewoond
werd door een hele grote groep mensen,
onder wie veel valgenoten -werd door
veel sprekers de zeer grote bijdrage van
Jaap aan de Nederlandse sociologie geprezen.In 2013 mocht hij hier het erelidmaatschap van de NSV voor ontvangen.
In datzelfde jaar ontving hij het eredoctoraatvan de Universiteit van Turfco. En
een paazjaar daarvoor,in 2009,la~eeg hij
de Leone Penningvoor zijn bijdrage aan
onderwijsvernieuwing.
1n alle beschouwingen komen er eigenlijlcverschillende aspectenvan Jaap naar
voren.De grootste gemene deleris echter
zijn hang naaz empirie.Jaap Dronicers was
eerst en vooral een empirisch onderzoeker.
Zijn meest belangrijke bijdragen aan het
wetenschappelijk disjours zijn te vinden
in vier onderzoekslijnen: onderwijs en
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stratificatie; etrusche herkomst en religie;
echtscheidingen elites.
Onderwijs en stratificatie is veruit het
belangrijkste onderzoeksterrein tyaar Jaap
zijn stempel op heeft gezet.Eind jaren 70
introduceerde hij het Wiscoruin modelin
het Nederlandse schoolloopbaanonderzoek. Dit werd vervolgd met onderzoek
naaz bijvoorbeeld de effectenvan openbareversus bijzondere scholen, ofnaar
de rol van het advies en CITO-score bij de
overgangvan primair naarvooxtgezet onderwijs. Jaap maakte daazbij vooral gebruik
van de grootschalige onderwijscohortstudies die in Nederland bestonden.
Na de beschilcbaarstellingvan de internationale PISAstudies ging hij zich ooft
en met veel overgave bezighouden met
de effectenvan stelsellcenmerlcen,zoals
vroegtijdige selectie op de prestaties van
leerlingen en op de sociale ongelijkheid
in onderwijskansen.Ats specifielcthema
binnen hetstratificatie-onderzoel<deed
Jaap veel onderzoelcnaaz de prestaties van
allochtone leerlingen en in wellto mate dit
samenhangt methetland van herkomst.
Hijlceelcnaaz de effectenvan ehusche

diversiteit van de school,maar liet oolczien
datislamitische scholen netzo'n emancipatoirefunctie hebben voor onderwijsprestatiesvan Turkse en Maroldcaanse leerlingen
als inderiijdlcatholielce scholenvoor de
lánderen van lcatholielcen. Daarnaast deed
Jaap af vroeg onderzoelcnaar de effecten
van echtscheiding op de leerprestaties en
hetwelzijn van kinderen.Ditthemaword
een onderzoekslijn op zich en sinds 2002
was hij een van de organisatoren van het
European Networlcfor the Sociological and
Demographic Study ofDivorce.
Abram de Sbvaan heeft wel eens vastgesteld
datNederlandse sociologen zich te veel met
de onderlcantvan de samenlevingbezigluelden,en dat zij de elites te veellinks lieten
liggen.Jaap vormde hierop een uitzondering.
Hij deed als eenvan de weirrige Nederlandsesociologen empirisch onderzoelcnaar
maatschappelijke elites, naar Nederlandse
presidentdirecteuren,naar Nederlandse,
Oostenrijkse,enDuitse adel,maar oolcnaar
de rolvan studentencorpora.Methard cijferwerlctoondehij aan dat elitevorming oolcin
de hedendaagse open samenlevingenveelal
via niet-meritocraflsche principes verloopt.
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Jaap Dronlcers lietzich in zijn onderzoeken
nietinperken door disciplinaire grenzen.
De maatschappeliji<e enwetenschappelijlce
problemen die hem interesseerden,zijn
zelden monodisciplinairvan aard. Dus
zocht hij voortdurend naar andere combinaties, disciplinair maaz ooitin werkwijze.
Hij wist veel van veel verschillende onderwerpen,een uomo uniuersale zouden ze
dat in het door hem geliefde Italië noemen.
Die brede ontwikkeling maalde dat hij vrij
gemalcicelijicvanuit desociologie overstak
naar andere disciplines,zoals demografie,
economie,en geschiedenis.In dit soort
oversteken zocht hij zowel vernieuwing
als toepassing.Hijstond zeer open voor
geavanceerde staristische methoden en
was eenvan de eersten die padanalyses en
LISREL-modellen in zijn werk gebruilde.
Maaz hijzag ool<het belang van meer
kwalitatief onderzoek,zoals gedetailleerde
historische beschrijvingen van veranderende onderwijssysteemlcenmerken.
De nalatenschap bestaat uit een omvang- en invloedrijk wetenschappelijk
oeuvre. Hij schreef meer dan 200 boelcenbijdragen en artikelen, waarvan er vele in
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prestigieuze sociaalwetenschappelijke tijdschriftenzijn gepubliceerd. Maar zijn betelcenisvoor desociologie moet nadruklcelijlc
oolc buiten de maren van de academie
gezochtworden.Hij zocht zeer actiefhet
maatschappelijl<debat enspeelde metregelmaat(en een zeker genoegen)de luis in
de pels van bestuurders en beleidsmakers.
Hijzag het als zijn maatschappelijke taak
om populaire opvattingen in politiek en
publieke opinie aan gegevens te toetsen en
waaz mogelijlcpublielcelijl<te weerleggen.
Onathanlcelijlc, eigenwijs en uitgesproken.
Datleidde ertoe dat er oolc de nodige
mensenwagen die zich opwonden om zijn
werk.De felle maatschappelijke rearing
die bij herhaling ontstond naaz aanleiding
van zijn publicaties van prestaties van
scholen,in Trouw,later in de Vollcslaant
en via RTL,zijn daarvan wellicht het meest
sprekende voorbeeld. Hij raaide daar nooit
écht van onder de indruk, de waarheid
moestimmers altijd gezegd kunnen worden. Gefundeerd in degelijke empirische
analyses, datavel.
Jaap heeft geprobeerd zijn visie en werlcwijze op jonge sociologen en economen
over te brengen.Hij maalde zeer actief
deel uit van de academische gemeenschap
en nam daarin als éminence grise zijn
verantwoordelijkheid. Hij vervulde dan
ooit met enthousiasme en grote inzet de rol
van mentor en leermeester voor zijn jonge
studenten en promovendi,bouwde een
persoonlijke, warme en langdurige relatie
methen op,investeerde in hun toekomst,
en stond hen voortdurend metraad en
daad terzijde. Jaap staat als empiricus en
vurig pleitbezorger van de publieke taalt
van de sociologie mede aan de wieg van
een groeiende tradirie van sociaalwetenschappersdie zich actiefwillen engageren
met actuele vraagstuldcen, niet vanuitideologie,belang ofopportunisme,maar vanuit
degelijke data en diepgravende kennis.En
dat op een breed veld van onderwerpen.
Mensen als Jaap Dronlcers zijn dun
gezaaid. Nietin hetlaatstin de wetenschap.
De breedte in onderwerpen waazover hij
publiceerde en de diepte waannee hij die
onderwerpen bestudeerde zijn wellicht het
beste testament van zijn eruditie. Bij Jaap
betekende a mile wide niet tegelijk an inch
deep.Datis een prestatievan formaat. Maar
het belangrijkstis nog welhet rolmodel dat
hij vormde voor tal vanjonge onderzoekers,
studenten en promovendi.Veel te vroeg
stokt dit nu,en datstemt ons droevig. X

SociologieMAGAZINE ~ JUNI207s 37

