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Dankwoord
Het schrijven van een proefschrift heeft iets weg van huishoudelijk werk: het is nooit echt af.
Toch ligt hier nu een eindproduct, na een lange periode waarin het schrijven van mijn
proefschrift een groot deel van mijn leven bepaalde. Een eindresultaat waar ik net iets trotser
op ben dan een schoon geschrobde douche. Het schoonmaken van de douche kan ik bovendien
wel alleen, terwijl het tot stand komen van dit proefschrift niet gelukt was zonder de hulp en
steun van een groot aantal mensen.
In de eerste plaats wil ik mijn promotoren Jelle Visser, Jan Rath en mijn co-promotor
Rineke van Daalen bedanken. Jelle Visser met name voor zijn niet aflatende geloof in de
afronding van dit project, de bijzondere gesprekken toen het even stil lag en zijn vermogen om
met zijn scherpe arbeidssociologische blik het wollige fenomeen van huishoudelijk werk
telkens weer te duiden. Jan Rath hielp mij uit het slop en op weg met het ordenen van het
empirische materiaal en het opzetten van de structuur van dit boek. Rineke van Daalen was
onvermoeibaar: eindeloos heeft zij verschillende versies van de hoofdstukken gelezen en van
zinvolle suggesties voorzien. Mijn dank is groot voor onze ontmoetingen waarin zij steeds
weer met een frisse blik mijn onderzoek bekeek.
Robert Kloosterman wil ik bedanken voor zijn begeleiding en suggesties aan het begin
van mijn promotieonderzoek en Frank Bovenkerk voor zijn hartelijke, vriendschappelijke
betrokkenheid. Hij hielp mij met het ontwerp van dit onderzoek, bij het vinden van
respondenten en zijn nieuwsgierigheid was -en is nog steeds- inspirerend.
De Amsterdamse School voor Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek (ASSR) maakte
dit promotieonderzoek mogelijk en met name wil ik Hans Sonneveld, José komen en Teun
Bijvoet bedanken voor hun ondersteuning. Als ik terugblik bestaat mijn tijd bij de ASSR
eigenlijk uit twee perioden. Van de eerste periode kan ik mij in het bijzonder Eelke, Josien,
Shifra, Christian, Rachel en Martijn als aangename collega’s herinneren. Mara was mijn
kantoorgenote en wat een mooie vriendschap is daaruit ontstaan, ik dank je nederig voor alle
steun, hulp en warmte. Wat een geluk dat ik nog een tweede tijd bij de ASSR had. Ik ontmoette
meer fantastisch leuke mensen: Hester, Katharina, Luc, Jasper, Corina, Victor, Imrat, Justus,
Chip en vele anderen. Hester, wat ben ik blij zo’n kleurrijk en getalenteerd persoon als jij te
kennen. Dank voor al je hulp bij het op papier krijgen van mijn betoog en voor alle heerlijke
girlie-momenten. Luc voorzag mij van mooi advies en goede one-liners: laat gaan! Met Kathy
was het heerlijk koffiedrinken en levensvraagstukken bespreken. Jasper gaf mij liefdevol de
ruimte en te eten in zijn kleine kantoor tijdens de laatste fase van het schrijfproces. Chip hielp
mij met sommige hoofdstukken en met printen.
Het IMES bood mij een gastaanstelling, en ook daar ontstond een vriendschap uit:
Ilse, superwoman, we komen er wel! De domestic workers studiegroep gaf mij de mogelijkheid
om met inspirerende onderzoeksters van gedachten te wisselen zoals Marina de Regt, Annelies
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Moors, Sabrina Marchetti en Sarah Walsum. Ik dank mijn oud-collega’s van het Verwey-Jonker
Instituut en mijn collega’s van IMC Weekendschool voor hun steun bij het afronden van mijn
proefschrift naast mijn werk aldaar. Ik ben ook dank verschuldigd aan Martin Rasch die op
korte termijn dit boek zo professioneel heeft vormgegeven en aan Michiel Eijsbouts die de
redactie op zich nam. Niet in de laatste plaats dank ik alle huishoudelijk werkers en werkgevers
die ik mocht interviewen.
In mijn persoonlijk leven is het geduld van vrienden en familie aardig op de proef
gesteld. Zij hebben vele jaren het wel en wee moeten aanhoren. Mama en papa, het is ook voor
jullie zwaar geweest, dank jullie wel voor de onophoudelijke steun en goede zorgen. Hermien,
dank voor je hulp bij het schrijven, bij het vinden van respondenten en al je lieve wijsheid, ik
ben dol op jou, Hanno en Yaël. Celine, jij gaf me jouw zoon Finn in handen toen het nog een
piepkleintje was waardoor ik leerde dat alles wat je liefdevolle aandacht schenkt, met dezelfde
aandacht naar jou kijkt. Ik weet niet hoe ik dit project had kunnen afmaken zonder jou, Bruce,
Finn en Lene. Wat een voorrecht om zo welkom te zijn en de kleintjes te zien opgroeien!
Menno, je vond me altijd zo leuk als ik dacht dat ik briljant was en kijk nou: we hebben allebei
de vrije val overleefd. Giel, ik dank je dat ik je management-oefen-object mocht zijn, maar nog
meer voor je vriendschap. Dirk, jij spoorde mij aan dat ding nou eens af te maken en hebt me
steeds overtuigd dat het een mooi boek wordt, dank voor je grote betrokkenheid. Joep, je hebt
me werkelijk door die allerlaatste fase heen gesleurd, ik kan je niet genoeg bedanken voor je
aanmoedigingen en gastvrijheid. Ook jouw aanmoedigingen Jeannette hebben veel voor me
betekend. Chiel, je was de eerste die het hele manuscript las en dat deed je heel lief, die stapel
papier voelde ineens een stuk minder eenzaam. Ik wil ook Aad bedanken voor alle waardevolle
gesprekken en aanmoedigingen.
Voor een aantal vrienden en mijn broer en zus had ik tot mijn grote spijt vaak geen
tijd. Zij bleven geduldig op de achtergrond aanwezig met lieve kaartjes en berichtjes: Rita,
Marijke, Ingeborg, Maaike van de Lut, Maaike mijn zus, Hans, Tibbe, Jaap, Monique,
Claudius, Doede en Coen: ik ga het allemaal inhalen met jullie! Wat een feest!
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