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Voorwoord 
 
 
 
 
Door het doen van onderzoek voor dit proefschrift heb ik Berlijn leren 
kennen. Berlijn is een stad die altijd in beweging is en waar de bewo-
gen geschiedenis op elke straathoek op je afkomt. Het doen van on-
derzoek op zo’n inspirerende plek is een voorrecht. Maar wellicht een 
nog groter voorrecht van het schrijven van een proefschrift is het 
ontmoeten van zoveel bijzondere mensen. Ik maak graag gebruik van 
de mogelijkheid een paar van hen te bedanken.   
 In de eerste plaats wil ik mijn collega’s en vrienden van het 
Instituut voor Migratie en Etnische Studies (IMES) bedanken. Het was 
een fijne en warme plek om te werken. In het bijzonder dank ik Ilse 
van Liempt, Karen Kraal en Anja van Heelsum. Ook de directeuren 
van het IMES, Rinus Penninx en Jan Rath, ben ik dank verschuldigd. 
Maar mijn tijd op het IMES zou niet hetzelfde zijn geweest zonder de 
twee collega’s met wie ik indertijd aan dit project begon: Floris Ver-
meulen en Boris Slijper. Dankzij hen heb ik me, zowel in inhoudelijk 
als sociaal opzicht, nooit alleen gevoeld op de hindernisbaan die het 
schrijven van een proefschrift soms is.     
 Ten tijde van mijn veldwerk in Berlijn was ik verbonden aan 
het Wissenschaftszentrum Berlin (WZB). Ik ben Christian Galonska 
dankbaar voor zijn steun bij het uitvoeren en analyseren van de sur-
vey die we gehouden hebben. Zijn Duitse gründlichkeit was ontont-
beerlijk voor het onderzoek. Froukje Demant, Eric Cillesen, Gerben 
Smid en Maartje Groot hebben in het kader van hun leeronderzoek 
veldwerk uitgevoerd in Berlijn. Ik dank ze voor de data die ze voor 
mij hebben verzameld, maar meer nog voor het enthousiasme voor 
Berlijn dat ze met me deelden en hun kritische, maar altijd humorvol-
le, blik op de verzamelde data en de onderzoeksopzet.  



Voorwoord 

 

xii

 Ik dank mijn vrienden voor veel dingen die hier onvermeld 
blijven. Fleur, Tanja, Femke en Loesje wil ik hier graag met naam 
noemen. Zij vertrouwden op mij en een goede afloop op momenten 
dat ik dat zelf niet meer kon opbrengen. Maar zonder Jannie en het 
vele oppassen dat ze gedaan heeft was dit proefschrift in de verste 
verte niet afgekomen.   
 Het onderzoeksveld van sociale wetenschappers wordt ge-
kenmerkt door constante veranderingen en ook dit onderzoeksveld is 
op zijn zachts gezegd dynamisch te noemen. Het plaatste mij telkens 
weer voor de uitdaging mijn onderzoek in een nieuwe maatschappe-
lijke context te plaatsen. Bij de start van dit onderzoek was Nederland 
nog een toonbeeld van tolerantie en een lichtend voorbeeld voor het 
altijd zelfkritische Duitsland. Dat is begin 2010 bijna niet meer voor te 
stellen. 
 Maar ook op kleinere schaal is de wereld veranderd. Mijn 
begeleiders zijn inmiddels alledrie hoogleraar. Zonder Jean Tille was 
het nooit in mijn hoofd opgekomen om een proefschrift te schrijven. 
Aan hem heb ik deze mogelijkheid te danken. Meindert Fennema is 
meer nog dan een bijzondere begeleider een bijzonder mens die me in 
de marges van het proefschrift enkele levenslessen heeft meegegeven. 
Ik heb veel geleerd van de scherpe en creatieve geest van Ruud 
Koopmans. Niet alles is te meten, maar wel meer dan we in eerste 
instantie denken. Ik dank deze mannen voor hun optimisme en ge-
duld.  
 In plaats van het onderzoeken van de lokale overheid, maak ik 
nu zelf deel uit van een lokale overheid. Voorzover ik er al inzat, 
hebben mijn collega’s in Delft me laten afdalen uit de ivoren toren en 
daar dank ik ze voor. De wereld van het lokale bestuur vind ik in de 
praktijk misschien nog wel fascinerender dan bezien door een weten-
schappelijke bril.    
 Ik ben moeder geworden van twee wonderbaarlijk mooie 
dochters. Ik dank ze dat ze er zijn en ik dank Michel dat hij dit alles 
samen met mij wil doen. 
 
Tot zover. 
 
Maria Berger 
 


