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Voorwoord d 

Dee oprichting van het Instituut voor Migratie- en Etnische Studies (IMES) van de 
Universiteitt van Amsterdam, in 1993, luidde voor mij een nieuwe fase in. Samen met 
iMES-directeurr Rinus Penninx maakte ik de overstap van de Vakgroep Methoden en 
Techniekenn van de Vrij e Universiteit naar de Universiteit van Amsterdam, om bij dit 
kersversee instituut aan de slag te gaan. Ik ben Rinus veel dank verschuldigd voor de 
wijzee waarop hij me, eerst als mijn scriptiebegeleider en later als mijn promotor, de 
kneepjess van het verrichten van onderzoek en het enthousiasme voor minderheden-
studiess heeft bijgebracht. 

Eenn van mijn eerste werkzaamheden bij het IMES was het schrijven van een voorstel 
voorr een vergelijkend onderzoek naar de houding van West-Europese vakbonden 
tegenoverr immigratie en immigranten, dat in samenwerking met het Internationale 
Instituutt voor Sociale Geschiedenis zou worden uitgevoerd. Daarbij werd me - als ik 
hett onderwerp 'leuk genoeg' vond - de gelegenheid geboden hier ook een promotie-
projectt aan te koppelen. Het resultaat hiervan ligt voor u. Mij n begeleiders, Jan Lucassen, 
Marcell  van der Linden en Rinus Penninx, ben ik dankbaar voor hun kritisch, maar 
immerr opbouwend commentaar op mijn manuscript. De niet aflatende geestdrift 
waarmeee zij de (deel) resultaten met me bespraken, werkte zeer inspirerend. 

Bijj  de totstandkoming van dit boek hebben veel (ex-)FNv'ers en CNv'ers een rol 
gespeeld.. Het is onmogelijk om hen allemaal persoonlijk te bedanken, maar ik wil Nel-
sonn Cid Jara, Talip Demirhan, Klaas van der Meer (die inmiddels helaas is overleden) 
enn Ariane Blokzijl met name noemen. Ook de geïnterviewde werknemers van de 
Nederlandsee Spoorwegen ben ik veel dank verschuldigd voor de bereidwilligheid waar-
meee zij hun medewerking hebben verleend. Met name Max Rorak en Sabri Akbulut 
zijnn zeer behulpzaam geweest bij het verstrekken van achtergrondinformatie en het 
wegwijss maken in het bedrijf. 

Yolandee Brands, de voormalige secretaresse vann het IMES, was vooral in de begin-
fasee een grote organisatorische steun en toeverlaat. Met Anja van Heelsum en Rick 
Wolfff  deelde ik een kamer, waar we behalve het voeren van inhoudelijke discussies 
heell  wat hebben afgelachen. Mede door hen en de overige collega's van het IMES heb 
ikk mijn aio-periode als erg plezierig ervaren. Jan Rath dank ik voor het kritisch door-
lezenn en becommentariëren van delen van het manuscript, Heleen Ronden voor de 
eindredactiee en Michael Dallas voor de correctie van de Engelse samenvatting. Mij n 
(nieuwe)) collega's van het Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies van de Universi-
teitt van Amsterdam, Jelle Visser en Mare van der Meer, ben ik erkentelijk voor de 
ruimtee die zij mij in de eindfase hebben geboden om het manuscript af te ronden. 



Tott slot wil ik degenen bedanken die het meest onder dit boek hebben 'geleden' en 
mijj  moreel hebben ondersteund. Dit zijn mijn huisgenoten Edson en Yanay Koorn-
dijk,, die wel erg veel geduld met me hebben gehad, en natuurlijk mijn ouders, zonder 
wierr vele oppaswerk dit project nooit tot een goed einde was gekomen. Aan hen draag 
ikk dit boek op. 

JudithJudith Roosblad 
Amsterdam,, mei 2002 


