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Voorwoord

In het najaar van 2004 begon ik aan mijn promotieonderzoek aan de Universiteit van 

amsterdam. nu het onderzoek is afgerond lijkt het resultaat vanzelfsprekend; de route 

van start naar finish heeft echter vele omzwervingen gekend. Het onderzoek neemt de 

ruimtelijke verbindingen tussen plekken in beschouwing. Ik ben geïnteresseerd in het 

leven van mensen dat achter die verbindingen schuilgaat; in de manier waarop het 

geheel van gebruikte plekken het leven van mensen kleur geeft. de cover van dit boek 

probeert de puzzeltocht naar de polycentrische stedeling te vangen. 

In mijn onderzoek ben ik geïnspireerd door diverse mensen van binnen en buiten de 

universiteit. Mijn promotor Sako Musterd en co-promotor Wim Ostendorf ben ik dank-

baar voor hun begeleiding met vertrouwen in en focus op afronding van dit proef-

schrift. Financiering voor dit onderzoek is ontstaan uit de behoefte meer grip te 

krijgen op regionale ontwikkelingen en veranderende ruimtelijke schaal. de regio-

monitor was startpunt voor het onderzoek en het regiomonitoroverleg vormde een 

grote hulp bij het verkrijgen van de onderzoeksdata. alle betrokkenen ben ik buiten-

gewoon erkentelijk voor de geboden hulp. een paar noem ik hier graag bij naam: rinus 

deurloo, Marian Huisman, renée Kuit, Manilde van Oord, els Veldhuizen en Herman 

Wilken.

Veel collega’s hebben op directe of indirecte wijze inbreng gehad in dit proefschrift en 

zij zorgden bovendien voor een plezierige werksfeer. Hierbij denk ik in het bijzonder 

aan: niels al, Wilma Bakker, albertine van diepen, Kees van der Geest, Wouter van 

Gent, Mendel Giezen, nadav Haran, Perry Hoetjes, leonie Janssen-Jansen, Mirjam 

Kabki, lia Karsten, Melika levelt, tineke lupi, edith de Meester, lothar Smith, annika 

Smits, Marlies de Stigter en annelies teernstra. Mijn werkzaamheden voor rooilijn 

zorgden voor leerzame afwisseling. Ik noem hier graag raffael argiolu, annemarie 

Maarse en Ineke teijmant. 

Van ervaringen opgedaan tijdens eerdere werkzaamheden bij KeI, Kenniscentrum 

Stedelijke Vernieuwing, en het onderzoeksbureau Motivaction heb ik veel profijt 

gehad in mijn onderzoek. esther agricola en annette duivenvoorden van KeI hebben 

mij gestimuleerd om de veranderende stedelijke leefwereld te onderzoeken. Bij het 

onderzoeksbureau Motivaction heb ik veel onderzoeksvaardigheden geleerd van 

robbert van Ossenbruggen, John ruiter en roel Schoemaker. Sinds november 2009 

ben ik werkzaam bij elan Wonen. Het warme welkom van mijn Haarlemse collega’s en 

hun betrokkenheid bij de afrondende fase heb ik zeer gewaardeerd.



Mijn paranimfen Marjolijn van der Klis en Sabine Meier staan mij niet alleen tijdens  

de plechtigheid terzijde, maar hebben dat ook de afgelopen jaren gedaan. Hun 

betrokkenheid en interesse zijn hartverwarmend. Onze gesprekken zijn vrolijk  

en inspirerend dankzij de prettige combinatie van scherpe analyses en een groot 

relativerings vermogen.

tussen veel dierbare familieleden neemt Frans Grünfeld een bijzondere plek in. Mijn 

oudoom maakt duidelijk dat verhalen vertellen plaats en tijd verbindt en dat het 

levensgeschiedenissen verbeeldt. naar aanleiding van mijn belevenissen in de metro 

met Simon vertelde hij een anekdote uit zijn eigen jeugd. Hij herinnerde zich nog de 

discussies tussen hem en zijn broers over de keuze voor de tram of de metro als 

vervoersmiddel tijdens vakanties in het vooroorlogse Berlijn. Ging het om het snel ter 

plaatse zijn, of om het bekijken en bewonderen van de stad? Frans heeft mij gewezen 

op de inspirerende vraag wat de ware beleving van de stad is en hoe je daar het beste 

zicht op krijgt.

In de afgelopen jaren heb ik mogen ervaren hoe ontzettend fijn het is om een grote 

groep vrienden en familie om je heen te hebben. Het is heerlijk om samen dit promo-

tiefeest te vieren en mijn herinnering aan hun steun in moeilijke periodes zowel 

binnen als buiten het schrijfproces van dit proefschrift roept evenzeer warme 

gevoelens op. Fred Grünfeld en Marij van den Bosch, mijn ouders, kenmerken zich 

door hun grote liefde en betrokkenheid bij alle gebeurtenissen in mijn leven. Ook mijn 

broer Samme Grünfeld en schoonouders tiny en alain dazelle noem ik hier graag. 

de aanwezigheid van Karin Haring en evelien Scholten in mijn leven voelt als een 

grote rijkdom. In het voorwoord van mijn doctoraalscriptie verwees ik naar onze 

eerste gezamenlijke vakantie. In de afgelopen jaren zijn daar niet alleen veel reisjes 

aan toegevoegd, maar is bovenal het reisgezelschap uitgebreid. Met de geboortes van 

Simon en Joaquin is de relatie tussen ons vieren verder verdiept. de bijdrage van 

Guillermo dazelle aan dit proefschrift is voor iedereen zichtbaar. Gelukkig is zijn rol in 

mijn leven veel groter. Simon en Joaquin heerlijk dat jullie er altijd en overal zijn! 

amsterdam, 5 april 2010




