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Voorwoord

Aan dit boek heb ik ruim zeven jaar lang hard gewerkt. Dat wat het nu 
geworden is, was mij niet gelukt zonder de hulp, adviezen en steun van 
anderen. Voor iedereen van wie ik deze hulp, adviezen en steun heb mogen 
ontvangen: mijn dank is groot. Een paar mensen wil ik in het bijzonder 
bedanken. 
 Een eerste woord van dank gaat uit naar Herman van de Werfhorst, 
mijn promotor en begeleider. Herman, jij was het die als eerste een haalbaar 
promotieonderzoek zag in mijn onderzoeksvoorstel, dat mede tot stand 
kwam dankzij de waardevolle op- en aanmerkingen van Paul de Beer. 
Eenmaal aan de slag, stond jouw deur altijd open, en kon ik met mijn vragen 
bij jou terecht. Na onze overleggen ging ik verrijkt met nieuwe ideeën vol 
goede moed weer verder. Ik heb heel veel van jou geleerd en ben je daar heel 
dankbaar voor. 
 My co-supervisor, Daniela Grunow, also deserves a special word of 
thanks. Daniela, I am very pleased that you joined the team. With your 
strong intellectual abilities and ingenuity, you have been very helpful in 
letting me finish my PhD-thesis. I could always count on you in helping me 
out on methodological issues, in offering sound theoretical suggestions and 
editorial advise and also in offering moral support. Thank you so very much. 
 Met mijn kamergenoten heb ik geboft. Het was heel fijn om Leen 
Sterckx als kamergenoot te hebben. Leen en ik waren al collega’s bij SISWO 
(en zijn dat gelukkig nu nog steeds bij het SCP). Doordat wij alle twee niet 
als ‘reguliere’ promovendi aan ons proefschrift hebben gewerkt, hadden wij 
steun aan elkaar en vonden in de ander een luisterend oor. Bovendien was het 
voor mij, die geen achtergrond in de sociologie heeft, erg prettig door Leen 
wegwijs gemaakt te worden in de sociologie. Leen, dank je wel voor alle tijd 
en moeite die je daarmee in mij(n proefschrift) hebt gestoken en natuurlijk 
voor alle lunches die wij hebben gedeeld. Ook in Annika Smits, Bram 
Lancee en Natascha Notten trof ik plezierige kamergenoten, die naast goed 
suggesties ook voor de benodigde afleiding zorgden.
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Mijn overige (oud-)UvA-collega’s ben ik dankbaar voor hun nuttige tips 
tijdens seminars en hun interesse in de voortgang van mijn ‘project’. Klarita 
Gërxhani verdient hier een apart woord van dank. Met haar heb ik over veel 
meer dan alleen ‘de wetenschap’ gediscussieerd en dat was heel plezierig. 
De laatste loodjes wegen altijd het zwaarst en zonder de hulp van Annemiek 
Sterk en Simone Schulp waren die loodjes nog veel zwaarder geweest. 
Annemiek en Simone, dank jullie wel voor jullie goede adviezen en 
bemoedigende woorden. 
 Toen het schrijven gedaan was, kon het opmaken en het ontwerpen van 
het omslag beginnen. Quina, je hebt er iets moois van gemaakt. 
 Tot slot kan een woord van dank voor mijn familie, vrienden en 
vriendinnen niet uitblijven. Het was heel fijn om te weten en te merken dat 
jullie met mijn werk begaan waren door daar voortdurend interesse in te 
tonen. Lieve Lé, wil je weten hoe het met ‘mijn stuk’ gaat?? Goed! Het is 
eindelijk af . Helaas maken mijn vader en schoonmoeder het afronden van 
mijn proefschrift niet meer mee. Gelukkig heeft mijn vader wel geweten dat 
ik blij was met zijn aanmoediging om voor de hoogst mogelijke opleiding te 
gaan. Lieve Bert, mama en Mathieu, zonder jullie onvoorwaardelijke steun, 
vertrouwen en liefde was ik nooit zo ver gekomen. 

Lisa Putman
Amsterdam, januari 2013 


