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Voorwoord 

 

Het voltooien van een proefschrift is een bijzondere gebeurtenis in de levensloop. De 
wens om een proefschrift te schrijven stond ooit op de verlanglijst, maar, zoals je wel 
vaker hoort, het kwam er nooit van vanwege concurrerende activiteiten en 
verplichtingen. 

Dat een proefschrift op gevorderde leeftijd alsnog verschijnt, is daarom opmerkelijk. 
Het is toe te schrijven aan veranderingen in de context waarin ik als onderzoeker 
werkte. Als gevolg van een reorganisatie bij het Nederlands Interdisciplinair 
Demografisch Instituut (NIDI/KNAW), afgerond in het voorjaar van 2013, werd ik in 
de gelegenheid gesteld om een proefschrift te schrijven. Bezuinigingen door het 
ministerie van OCW op subsidies, in de zomer van 2013, bedreigden het 
voortbestaan van het NIDI en het realiseren van dit proefschrift. Dankzij een 
samenwerkingsovereenkomst tussen het NIDI en de Rijksuniversiteit Groningen, in 
het voorjaar van 2014, bleef het NIDI overeind en kon dit proefschrift worden 
gerealiseerd.   

Het opleveren van een proefschrift geeft natuurlijk een gevoel van voldoening. Ik ben 
Helga de Valk en Joop de Beer dankbaar dat ze bereid waren de begeleiding op zich 
te nemen en mij periodiek van constructief commentaar te voorzien. Het NIDI 
management ben ik natuurlijk dankbaar voor de gelegenheid die ze mij boden om in 
werktijd aan dit proefschrift te werken. Jacqueline van der Helm en Jeannette van 
der Aar van het NIDI-secretariaat dank ik voor alle controlewerkzaamheden en 
adviezen met betrekking tot het gereedmaken van het digitale manuscript voor de 
drukker.  

Ooit solliciteerde ik bij de vakgroep Niet-westerse Demografie aan de 
Rijksuniversiteit Groningen op een vacature voor een promovendus. De keuze viel 
toen op een uitstekende concurrent die tegelijkertijd met mij, en ook cum laude, was 
afgestudeerd: mijn vriendin. Omdat risicospreiding een tweede natuur van me is en 
‘verre landen’ maar bleven trekken vanwege de goede reiservaringen (met die 
vriendin), was ik tegelijkertijd bezig met het zoeken naar een baan in een 
derdewereldland via het Assistent Deskundigen Programma van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken (BZ). Anderhalf jaar later, inmiddels verhuisd naar Utrecht 
vanwege werk, en nog geen drie weken aan het inwerken in een nieuwe baan, belde 
BZ of er nog interesse was om twee vacatures voor demografen in Addis Abeba op te 
vullen. We namen direct ontslag en vertrokken.  

In Ethiopië, en later in andere landen, kreeg ik kansen om zelfstandig onderzoek te 
formuleren, financiering te zoeken, samen te werken met mensen in lokale 
instellingen, veldwerk en dataverwerking vorm te geven, gegevens te analyseren en 
erover te publiceren. Die kansen heb ik verzilverd. Ik wilde een ‘Jack of all trades and 
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oftentimes better than a master of one’ zijn, een hongerige vis in voedselrijk water. 
Het verlangen om in de toekomst als onderzoeker te werken groeide. Dat verlangen 
werd eigenlijk pas geboren tijdens acht maanden stage in American Samoa voor de 
doctoraalscriptie Niet-westerse Demografie. De opleiding, de docenten, de reizen, en 
het leven als arbeidsmigrant in Ethiopië en in andere landen hebben uiteindelijk een 
structurerende werking (Mackenroth, 1953) gehad op mijn loopbaan en op de 
persoon die ik ben geworden.  

Dit is een mooie plaats om vast te leggen dat mijn demografiedocenten Hans Zwart, 
Harry van Vianen en Bert van Norren in mijn studietijd belangrijk waren. Ze waren 
zowel veeleisend als inspirerend. Vanaf het begin tot het einde van de studie was ik 
gedreven bezig. Dat is wel eens anders geweest. Tijdens mijn studiejaren waren mijn 
paranimfen, Swanhilde en Nico, belangrijk en dat zijn ze gebleven. Van hen leerde ik 
onder meer dat het heel goed mogelijk is om gedisciplineerd studeren te combineren 
met sporten, reizen, sleutelen aan motor- en racefietsen, en ander vertier. Mijn vader 
gaf vroeger wel eens het advies om kantooruren aan te houden om snel en effectief te 
studeren. Daar kon ik toen niets mee omdat ik kantooruren associeerde met een 
saaie kantoorbaan en juist een interessante en uitdagende universitaire studie zocht 
om dat te ontlopen. Hij hield zelf trouwens nooit kantooruren aan, was vaak in 
weekends met zijn werk bezig, of hij was op tournee. Ik leerde hiervan dat het effect 
van een advies zowel afhangt van de inhoud als van de context, de timing, en de 
kenmerken van de persoon van wie het afkomstig is.  

Er zijn redelijk wat binnen- en buitenlandse collega’s die invloed hebben gehad op 
mijn ontwikkeling en loopbaan, en dus ook op dit proefschrift. Ze nemen met deze 
woorden als uiting van dank vast wel genoegen.  

Ik heb lang van mijn ouders mogen genieten. Ze zijn er niet meer, maar leven voort 
in mijn gedachtewereld. De promotieceremonie zouden ze prachtig gevonden 
hebben. Het proefschrift zou na het lezen van dit voorwoord echter in de boekenkast 
worden bijgezet. Dat komt vaker voor, is me verteld. De omslag van het proefschrift 
heb ik daarom maar niet interieur-neutraal vormgegeven. Met mijn broers Frits en 
Jan hebben we het niet vaak over werk. We leiden nogal verschillende levens maar 
voelen altijd een sterke band. Over het antwoord op jullie vraag waar dit proefschrift 
toe gaat leiden moet ik nog even nadenken. Jullie zijn nog altijd vaste bakens in mijn 
leven.  

Het werken aan het proefschrift heeft eigenlijk maar beperkte invloed gehad op de 
relatie met mijn partner, Ofelia, de belangrijkste persoon in mijn leven. Ik was 
eigenlijk voornamelijk het afgelopen jaar ‘nogal afwezig’ vanwege dit manuscript. Je 
had er begrip voor omdat je wist wat het voor me betekende. Ik voel me gelukkig als 
ik bij je ben, al vele jaren.  

George Groenewold, 22 oktober 2015 
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