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Voorwoord

Ooit las ik een proefschrift waarin het voorwoord van opmerkelijk korte 
strekking was. Er stond: “Ik wil helemaal niemand bedanken want ik heb alles 
zelf gedaan”. Hoewel ik dit een bijna even geniaal als droevig voorwoord vond is 
het me altijd bijgebleven. 
 In mijn ervaring is het schrijven van een proefschrift inderdaad over- 
wegend een individuele bezigheid maar helemaal niemand bedanken voor 
begeleiding, afleiding, liefde, inspiratie, relativering of humor gaat mij te ver.  
Ik had dit nooit kunnen doen zonder de steun van de mensen om mij heen. 

Een goede voetbalanalogie of quote misstaat niet in het voorwoord van een 
proefschrift. In hetzelfde jaar dat de grootste voetballer en filosoof uit de 
Nederlandsche geschiedenis is gestorven, Johan Cruijff, is dit proefschrift 
gepubliceerd. Dit biedt een uitstekende mogelijkheid om een bekende uitspraak 
van De Verlosser centraal te stellen in het voorwoord van dit proefschrift: “Als ik 
zou willen dat je het begreep, had ik het wel beter uitgelegd”. En zo is het maar 
net. Veel leesplezier alvast.

Ik heb ontzettend veel plezier gehad tijdens het uitvoeren van en rapporteren 
over mijn onderzoek. Hoewel soms door promovendi wordt geklaagd over 
eenzame zoektochten naar conclusies, de extreme druk om te publiceren en 
de (mogelijke) afstand tussen het onderzoek en de praktijk, heb ik dat nooit zo 
ervaren. In mijn ogen is promoveren een ontzettend leuke baan. Ten eerste komt 
dat doordat ik een fascinerend en rijk onderwerp heb mogen onderzoeken dat 
nauw aansluit bij mijn eigen onderzoeksinteresse. Ten tweede is mij de intellec-
tuele vrijheid voor verbreding en verdieping van het onderwerp en de flexibiliteit 
met betrekking tot het invullen van eigen werktijden bijzonder goed bevallen. 
Ten derde heb ik mij altijd gewaardeerd gevoeld; zowel op de Universiteit van 
Amsterdam als te midden de professionals die in de praktijk werkten aan de 
revitalisatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

De eerste persoon die ik wil bedanken is Gert Middelkoop. Mijn dankbaarheid 
is groot omdat hij aan de wieg heeft gestaan van het promotietraject. Zijn 
inspanningen hebben ervoor gezorgd dat middelen beschikbaar werden 
gesteld voor een promotieplaats, iets wat zeker de afgelopen jaren zeker geen 
vanzelfsprekendheid is. Daarnaast heeft hij mij veel geleerd over vastgoed- en 
gebiedsontwikkeling en het spannende spel tussen private en publieke partijen. 

De scherpte van het proefschrift is verbeterd door het advies van de Begelei-
dingscommissie. De leden wil ik daarom bedanken: Eric Luiten, Ed Taverne,  
Len de Klerk, Arnold van Vuuren en later ook Paul Berends. Bedankt voor 
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het lezen van de tussenproducten, de kundigheid en de scherpte van het 
commentaar en het uitgesproken vertrouwen. 

Toen ik werd aangenomen voor het promotieonderzoek was ik nog maar  
21 jaar oud. Ik realiseer me nu nog dat ik op mijn eerste werkdag een beetje 
geïntimideerd was, toen ik hoorde dat ik een kamer mocht delen met een 
voormalig oud-docent, Sebastian Dembski, die ook nog eens Duits bleek te 
zijn. Ik begon brutaal te vertellen dat ik had gelezen dat de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie in de Eerste Wereldoorlog een belangrijke rol had gespeeld omdat 
de Duitse legerleiding de Waterlinie als niet-in te nemen had beschouwd en 
daardoor de Nederlandse neutraliteit had erkend. Al snel bleek dat Sebastian 
het voornamelijk over voetbal en biertjes wilde hebben (en vele andere 
onderwerpen), dus dat hebben we bijna 5 jaar volgehouden. Het ‘bekijken’ van 
een werkelijk afzichtelijke wedstrijd Wuppertaler SV met worst en bier was 
absoluut een hoogtepunt. Bedankt voor al het lachen Sebas! 

Op de afdeling Sociale Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelings-
studies (GPIO) heb ik ontzettend veel leuke collega’s gehad. Om bij het voetbal 
te blijven wil ik graag de belangrijkste gebeurtenis van ieder academisch jaar 
aangrijpen om wat mensen te bedanken: het Roeterseilandvoetbaltoernooi. 
Het team van onze afdeling, MDVPH (Mannen die van Paarden Houden) heeft 
jaar na jaar een topprestatie geleverd als talent, en niet het resultaat als 
maatstaf wordt gehouden voor het presteren. Mendel Giezen bedankt voor het 
vele verdedigende werk ‘in de zone’; Bart Sleutjes bedankt voor alle letterlijk 
on-navolgbare bewegingen op het middenveld; Bas Hissink-Muller bedankt dat 
je steeds weer de bal uit het doel pakte; Christian Lennartz mijn dank voor het 
ausputzen op het middenveld, Rick Vermeulen bedankt dat jij de enige was die 
kon voetballen; Thijs Koolmees bedankt voor al die zinloze sprintjes langs de 
lijn; Floris van Slijpe wil ik bedanken voor het voetballen met een shawltje;  
Cody Hochstenbach, Wouter van Gent en Willem Boterman dank voor de 
gentrification op het middenveld, en tot slot Yves van Leynseele, bedankt dat 
je er een chronische knieblessure voor over had om een wedstrijd bijna niet te 
verliezen.  

Graag wil ik ook nog leden van een ander team bedanken. Dit zijn de leden van 
Willem Salet zijn ‘dreamteam’. Wie deze buitengewoon arrogante naam voor 
een discussiegroep heeft bedacht laat ik maar even in het midden maar het 
dreamteam heeft zeken zijn invloed gehad op dit proefschrift omdat ik veel heb 
geleerd van de andere onderzoeken en onderzoekers. Anita Blessing, Arend 
Jonkman, Caroline Uittenbroek, Ching Wen Yang, Federico Savini, Guowen Dai, 
Leonie Jansen-Janssen en Kees Jansen; allemaal bedankt. 

Ook een dankjewel voor de mensen op de afdeling waar ik met zoveel plezier 
heb gewerkt. Marloes van der Winkel, David Evers, Joos Droogleever-Fortuijn,  
Puikang Chan, Luca Bertolini, Maarten Wolsink, Els Beukers, Marco te 
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Brömmelstroet, Rowan Arundel, Guowei Lyu, Michiel Stapper, Jolien Groot, 
Wilma Bakker, Annelies Teernstra, Emma Folmer, Lisette Damstra, Karin 
Pfeffer, Guida Morais, Barbara Lawa, Marianne van Heelsbergen, Marian 
Hamann, Marcel Heemskerk, Stan Majoor, Jan Stammers, Jeroen van Pelt en 
Dick Schuiling. In het bijzonder wil ik nog Andrew Switzer bedanken. Bedankt 
voor je gevraagde en ongevraagde momenten van afleiding. Ik heb ontzettend 
veel met je en om je moeten lachen. Op deze plaats wil ik ook nog de websites 
nos.nl/livestreamtourdefrance, VI.nl en voetbalzone.nl bedanken voor de nodige 
afleiding en inspiratie. Jullie journalistieke werk is van onschatbare waarde 
geweest voor dit onderzoek. 

Ik ben erg bij dat ik onderwijs heb mogen geven op de universiteit. In de college-
reeksen waarbij ik betrokken was heb ik met een aantal goede sprekers mogen 
samenwerken, waar ik veel van heb geleerd. Ed Dammers van het Planbureau 
voor de Leefomgeving heeft mij veel bijgebracht over toekomstverkenningen in 
de ruimtelijke ordening en Charles Wiggins heeft mij geleerd hoe ik studenten 
kan helpen om hen betere onderhandelaars te maken. 

Tijdens het promotieonderzoek heb ik vier jaar lang minimaal één dag in de 
week gewerkt op het Nationaal Projectbureau de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
in Utrecht. In de hoogtijdagen werd vanuit het Nationaal Projectbureau het 
waterlinieproject gecoördineerd, waardoor het voor mij uitstekende bron was en 
ik nauw betrokken kon zijn bij alle projecten in het waterliniegebied. Ik heb mij 
hier altijd zeer welkom gevoeld en ben voormalig directeur Arnold van Vuuren 
dankbaar voor zijn gastvrijheid. Van Arnold van Vuuren heb ik geleerd hoe lastig 
het kan zijn om met alle dilemma’s om te gaan die een complex programma als 
de Nieuwe Hollandse waterlinie met zich meebrengt. 

De werknemers van het projectbureau hebben met hun expertise, bevlogenheid 
en open houding veel voor mij betekend op zowel professioneel als persoonlijk 
vlak. Peter Ros, reuze bedankt voor je enthousiasme, teamgeest en toegang 
tot jouw internationale netwerk; Marieke Muilwijk, bedankt voor het delen van 
al jouw ervaringen, Chris Will, bedankt voor je encyclopedische kennis van de 
waterlinie, in mijn ogen blijf je de grootste waterlinie-expert, Paul Berends, 
ik wil je bedanken voor de catharsis van al jouw politieke en intellectuele 
gedachten en inzicht in de wereld van de ambtenarij, Toon van Ouderaa bedankt 
voor je kritische blik op mijn deelproducten, Rob Zakee bedankt voor je interes-
sante bespiegelingen en fietstocht langs de linie, Dimitra Hierck bedankt voor 
het delen van je kennis en ervaringen, Titia de Zeeuw wil ik bedanken voor al 
haar connecties met de ondernemers en exploitanten in het waterlinieland-
schap, Esther Brenninkmeijer, bedankt voor die mooie rit door de waterlinie 
langs alle ondernemers op de forten. Jeroen Bootsma bedankt voor de inzichten 
in de wereld van het erfgoed- en landschapsbeheer. Ook Peter Stolk bedankt 
voor jouw steun toen het waterlinieproject in onrustig vaarwater belandde. 
Patricia Dokter, Ria van Gelderen, Marga Mos en zeker ook Tina Lopulalan 
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reuze bedankt voor de gezelligheid, warmte en ondersteuning die jullie hebben 
geboden op het projectbureau. 

Lastige vragen over mijn proefschrift hebben de meeste vrienden van mij altijd 
voor zich weten te houden. Behalve de vraag wanneer het feestje zou zijn dan. 
Rianne Vos, Lianne van Doornik, Lian van Ruitenbeek, John Groen, Chris van 
den Hengel, Wilbert Schouten, Danny Ossendrijver en Ganna de Graaf allemaal 
ontzettend bedankt voor jullie steun de afgelopen jaren. Ook mijn vrienden 
Arvid Toes, Jos Bokma, Juriaan en Robin Mulder, Floris, Tim & Tim, Stephan 
en Job wil ik bedanken voor de nodige afleiding en curieuze verdwijning van 
de nodige aantallen hectoliters bier. In het bijzonder wil ik Maxime Schmitt, 
Jesse Stammers, Rick van der Walt en natuurlijk Michel Brundel bedanken voor 
hun vriendschap. Als ik Michael Boogerd was, waren jullie mijn doping. Deze 
vergelijking snijdt wetenschappelijk gezien weinig hout maar dat maakt mij niet 
uit.

Willem Salet, mijn promotor, heeft mij ontzettend veel geleerd. Samen met 
copromotor Jochem de Vries vormden ze een complementair team. Willem is 
een bewonderenswaardige wetenschapper die ontzettend hard werkt, een 
groot hart heeft en een warme persoonlijkheid. Zijn theoretische inzichten 
reiken ver en een belangrijke les die me altijd bij zal blijven is dat je altijd je 
fascinatie moet blijven volgen. Dat zal ik zeker blijven doen. In de begeleidende 
gesprekken kon Jochem de meestal lange doch buitengewoon interessante 
academische uiteenzettingen van Willem voorzien van slimme en praktische 
suggesties hoe de teksten veranderd konden worden. Jochem heeft veel 
betekend voor dit onderzoek in onder andere het toepassen van de juiste 
onderzoeksmethoden en het duiden van het vele empirisch materiaal dat ik heb 
verzameld. Jochem heeft mij niet alleen gevormd als onderzoeker maar ook als 
docent. Ook op persoonlijk vlak heb ik veel van je geleerd, Jochem. Ik had mij 
geen betere supervisors kunnen wensen en dat is niets teveel gezegd. Willem en 
Jochem; mijn dankbaarheid is groot. 

Mijn diepste dankbetuigingen gaan uit naar mijn familie. Mijn broers; Jelle, 
Rens, en Jochem Raats, ik hoop dat de hechtheid van onze broederliefde nooit 
verloren gaat. Mijn ouders Gisela van Nispen en Vincent Raats; jullie opvoeding, 
onvoorwaardelijke liefde en steun hebben ertoe bijgedragen dat dit gelukt is. Op 
de een of andere manier is dit proefschrift ook een beetje jullie prestatie. Het 
zou leuk zijn als Nac Breda1 nu ook eens gaat presteren. 

Dit proefschrift wil ik opdragen aan mijn geliefde Hester van Zuthem. Daarvoor 
moet ik een bekentenis doen: hoewel ik als planner ben opgeleid, leer ik nog 
dagelijks de fijne kneepjes van het ‘plannen’ van mijn geliefde. Hester is de 

1 NAC Breda is de mooiste voetbalclub van Nederland.
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werkelijke planner die mij ontzettend vaak uit de brand heeft geholpen, veel 
heeft geluisterd, en mij ongelimiteerde liefde heeft gegeven. Hester, je bent de 
vrouw van mijn leven en je zult dat altijd blijven. 

Laten we nog lang samenzijn.

Amsterdam, 3 mei 2016


