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VOORWOORD

Dit boek zou niet geworden zijn wat het is zonder de hulp, de adviezen en het bijzijn van 

anderen. Voor iedereen geldt: mijn dank is groot. In het bijzonder bedank ik Claartje Mulder. 

Zij was, in de rol van promotor en begeleider, een grote stimulans voor het maken van plannen 

en het overkomen van hobbels. Claartje, ik besef heel goed dat ik aan jou een bijzonder 

betrokken begeleider heb gehad. Je was altijd stimulerend, nooit afkeurend en bovendien altijd 

bereikbaar. Ik bewonder jouw enorme kennis van alles wat er in ons vakgebied gebeurt en 

het enthousiasme waardoor je bij elk artikel, elke conferentie en elke samenwerking gedreven 

wordt. Ik prijs me gelukkig dat onze samenwerking niet ophoudt met het afronden van dit 

proefschrift. 

Naast Claartje hebben verschillende personen me begeleid tijdens de totstandkoming 

van dit boek. Albertine van Diepen, Francesca Michielin en Aslan Zorlu hebben me ieder op 

hun eigen wijze geïnspireerd. Albertine, jij speelde vooral in het begin van het proces een 

belangrijke rol en hebt ervoor gezorgd dat ik me thuis voelde binnen de afdeling. Door de jaren 

heen bleef je geïnteresseerd in mijn onderzoek en mijn persoon; daarvoor dank ik je hartelijk. 

Francesca, jij maakte me wegwijs in het bewerken en analyseren van databestanden die zo 

groot waren dat de computer er meerdere malen door vast liep, en je leerde me handige trucs 

om het analyseproces te versnellen. In de aanloop van een congres in Hong Kong brachten 

we lange dagen door binnen de muren van het CBS. Ik ben je dankbaar voor je geduld en 

bewonder nog altijd het ordelijk functioneren van jouw brein. Aslan, jouw doortastendheid 

en ambitie hebben ook voor mij een aantal deuren opengezet. Je stimuleerde me tijdens het 

schrijven van artikelen, wees me de weg binnen het CBS en was altijd bereid om mijn vragen 

te beantwoorden. Ik waardeer jouw humor en de wilskracht die je drijft.

Bij het Centraal Bureau voor de statistiek bracht ik vaak lange dagen door voor het 

uitvoeren van de analyses van dit proefschrift. Bart Bakker, Marjolijn Das, Ruben van Gaalen en 

Jan Latten: ik ben jullie dankbaar voor onze samenwerking.

De afgelopen jaren had ik kamergenootjes op de UvA, klasgenootjes bij het Max Planck 

Instituut in Rostock en bureaugenootjes bij het CBS. Inge van der Welle en Marjolein Blaauboer, 

met jullie mocht ik het langst een kamer delen en dat heeft me veel plezier, ontspanning en 

inspiratie bezorgd. Dank daarvoor! Students of the first year of the European Doctoral 

School of Demography (and Nadine): thank you for being there with me. It was great to 

meet so many talented and friendly people in such a small town. Heiner Maier: thank you 

for working so hard for us. Medewerkers van de taakgroep Sociaaleconomisch Totaalbeeld 

binnen het CBS zagen me komen en gaan. Soms was ik wekenlang nauwelijks vanachter mijn 

tijdelijke werkplek weg te lokken, dan ineens zo lang verdwenen dat ik mijn wachtwoord 

alwéér vergat. Ik dank jullie voor het mogen werken aan jullie bureaus en voor de interesse 

die jullie toonden.
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Tijdens discussiebijeenkomsten met collega’s uit Utrecht en Amsterdam (de zogenaamde 

leerzitjes) werden de artikelen uit dit proefschrift steeds mooier. Het was erg leerzaam om in 

deze vertrouwde omgeving wetenschappelijk commentaar te krijgen en te geven.

Collega’s binnen de UvA: jullie wil ik bedanken voor het collega zijn. Het was fijn om 

samen koffie te drinken (Wouter & Mendel), te lunchen (Annalies, Bas, Edith, Fenne, Hebe, 

Manuel, Marco, Michael, Perry, Rogier, Sebastian, Stan, Tineke, Willem, & Wilma) en te kletsen 

(Amanda, Anna, Brooke, Els, Emma, Guida, Iris, Joram, Koen, Marianne, Marjolijn, Melika, 

Puikang, & Sjoerd). 

Annemarie Amsing maakte de illustratie voor de omslag van mijn proefschrift en Sander 

Lestrade heeft meerdere teksten in dit boek van zijn scherpe commentaar voorzien. Dank jullie 

wel daarvoor!

Tjeerd, papa en mama: aan jullie heb ik veel te danken. Onder andere mijn eigen 

woonkwaliteit en woonlocatie, maar het zou te flauw zijn om dat op deze plek te noemen. 

Daarom: bedankt voor alle steun en het vertrouwen dat ik van jullie kreeg.

Annika Smits

Amsterdam, Maart 2010
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