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Voorwoord

Mijn plezier in het onderzoek, de motivatie om het tempo er in te houden en uiteindelijk het 

verschijnen van dit boek, heb ik voor een groot deel te danken aan de mensen om mij heen. 

Ten eerste ben ik mijn promotores heel dankbaar voor hun begeleiding in de afgelopen vier 

jaar. Claartje, het schrijven van een proefschrift is in diverse voorwoorden al vergeleken met 

het beoefenen van topsport. Als dat zo is, dan was jij absoluut de perfecte trainer en coach. 

Je bracht me de techniek bij en stelde in goed overleg de schema’s op zodat ik ‘piekte’ op 

de juiste momenten. Tegelijkertijd had je altijd oog voor persoonlijke omstandigheden die de 

‘prestaties’ beïnvloedden en was je indien nodig ook een mentale coach. Met als resultaat 

dat ik, zonder blessures en binnen de limiet, lachend de finishlijn passeerde. Heel veel dank 

daarvoor! Aslan, ook jou wil ik bedanken voor je begeleiding in de afgelopen jaren. Hoewel 

wat meer op de achtergrond dan Claartje, stond jij ook altijd voor me klaar met adviezen, 

suggesties en goede ideeën. En als er iemand heeft bijgedragen aan mijn (onderzoeks)

techniek, dan ben jij het. 

Mijn interesse in de wetenschap en mijn passie voor het analyseren van grote databestanden, 

met als resultaat de wens om een proefschrift te schrijven, heb ik te danken aan Harry 

Ganzeboom en Ineke Nagel, mijn scriptiebegeleiders aan de Vrije Universiteit. Alhoewel ik 

het wetenschappelijk onderzoek nu verlaten heb, sluit ik niet uit dat ik ooit nog eens een 

grootschalige dataverzameling met veelkleurige enquêtes ga coördineren. 

Mijn eerste artikel schreef ik in Rostock, Duitsland. Daar bracht ik een semester aan de 

European Doctoral School of Demography. I’ve had a great time there, having drinks in the 

Crocodil and dancing im Studentenkeller with my fellow students. Moreover, I learned a lot 

from the lecturers of the Max Planck Institute for Demographic Research who introduced 

me to the world of demography. Mijn laatste artikel schreef ik in Umeå, Zweden. I would like 

to thank everyone at the Department of Social and Economic Geography of the University 

of Umeå, and especially Olle and Magnus, for the very pleasant and inspirational stay and 

cooperation. 

Het schrijven van een proefschrift betekende veel alleen achter de computer zitten en 

artikelen lezen. Gelukkig brachten Rooilijn, de lunches, borrels, cursussen, leerzitjes, 

klankbordgroepvergaderingen en onderwijstaken samen met collega’s de nodige afwisseling, 

gezelligheid en afleiding. Amanda, Annalies, Annemarie, Bas, Brooke, Carola, Edith, Edith, 

Els, Els, Fenne, Frans, Gert, Henk, Jochem, Joram, Josje, Koen, Manuel, Marco, Marjolijn, 

Melika, Michael, Mieke, Monika, Nadav, Rick, Rodrigo, Sabine, Sabine, Sanne, Sebastian, 

Sjoerd, Stan, Thea, Wendy, Willem, Wilma, Rooilijnredacteuren en deelnemers aan het 

Leerzitje, bedankt!
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Een paar collega’s wil ik in het bijzonder bedanken. Wouter en Mendel, jullie waren fijne buren! 

De geur van verse koffie die jullie verzorgden voor mijn kamergenoten, was een aangenaam 

begin van de werkdag. Emma en Iris, in de korte tijd dat wij met z’n drieën een kamer 

deelden heb ik veel leuke en fijne momenten met jullie meegemaakt. Ik hoop dat jullie nieuwe 

werkplek net zoveel gezelligheid biedt. Annika en Inge, ik ben heel blij dat jullie gedurende 

het grootste deel van mijn promotietraject mijn kamergenootjes zijn geweest, en dat we onze 

paranimf-driehoeksverhouding gaan vervolmaken. Ik kijk met heel veel plezier terug op onze 

theepauzes, lunches, borrels en andere momenten waarop ik alles (met de nadruk op alles) 

bij jullie kwijt kon. Ik hoop dat we nog veel leuke momenten gaan delen in Oost! 

Een officieus samenwerkingsverband tussen de UvA en AV Startbaan zorgde ervoor dat ik 

me ook tijdens de momenten waarop de inspiratie en concentratie ver te zoeken waren, 

nuttig maakte. En de energie die ik haalde uit het sporten en vrijwilligerswerk bij Startbaan 

heeft zonder twijfel een positieve bijdrage geleverd aan mijn onderzoek. 

Otto, veel dank voor het ontwerpen van de cover en het binnenwerk waardoor een voor mij 

bijzondere prestatie ook een bijzonder mooi uiterlijk heeft gekregen. 

Merel, Wouter, Nienke, Aleid, jullie weten wat jullie voor me betekenen en jullie steun en 

vertrouwen in de afgelopen jaren en jullie vriendschap is onbetaalbaar. Eefje, paps en mams, 

ik ben trots op mezelf en dat heb ik aan jullie te danken! Hugo, jij haalt het beste in me naar 

boven en dat heeft de eindsprint tot een van de leukste periodes in de afgelopen vier jaar 

gemaakt. 

Marjolein Blaauboer

Amsterdam, oktober 2010


