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‘er zijn maar weinig veertigers die bij ons komen promoveren’, vertrouwde de 
financieel directeur van de promotieopleiding voor sociale wetenschappers me 
eind 2008 toe. De AISSr biedt een trainingsprogramma voor pas afgestudeerde 
talenten die tegen een startersloon als jonge honden op kennis jagen voor 
hun proefschrift en hand- en spandiensten verlenen op de Universiteit van 
Amsterdam. Omdat ik de kritische grens van veertig toen net was gepasseerd, 
begon ik even te twijfelen aan mijn voornemen een proefschrift te schrijven, 
maar ik zette toch door. Met de opleiding sprak ik af gedurende ruim een jaar 
op Aio-basis gefinancierd te worden met vrijstelling van onderwijstaken. Dat 
leek me een haalbare tijd om een stevig theoretisch kader uit te werken, waarin 
ik al eerder verzameld onderzoeksmateriaal wilde plaatsen. tussen 1 januari 
2009 en 31 maart 2010 trok ik mij terug op een kleine werkkamer in het Oost 
Indisch Huis. Hemelsbreed misschien 20 meter verwijderd van mijn vertrouwde 
werkplek bij de afdeling Sociologie, maar toch een heel andere wereld. Ik 
prentte de wijze raad van een door de wol geverfde socioloog in de oren om me 
in deze periode door niets of niemand te laten afleiden. Dat is niet helemaal 
gelukt want het begeleiden van scripties en het schrijven van artikelen viel niet 
helemaal stop te zetten, maar gaandeweg werd het makkelijker om me voor de 
buitenwereld tijdelijk ‘onzichtbaar’ te houden. Juni 2010, 2,5 maand later dan 
gepland, kon ik witte rook uit mijn kamertje laten komen: het manuscript was 
klaar. Sindsdien ben ik teruggetransformeerd van oude Aio naar relatief jonge 
medewerker bij de sociologen druk bezig met nieuw onderzoek. 

Ik was bijna dertig toen mijn onderzoekscarrière begon. Na de opleiding 
politicologie en enkele uitstapjes buiten de universiteit, werd ik in 1998 
contractonderzoeker. eerst in rotterdam, daarna in Amsterdam. en tussentijds 
bij adviesbureaus in Utrecht. Ik heb me van meet af aan toegelegd op sociale 
processen in probleemwijken waar gewerkt wordt aan een meer gemengd 
woningbestand. Inmiddels is de wetenschappelijke aandacht voor stedelijke 
vernieuwing sterk verbreed. We weten veel meer dan 12 jaar geleden, maar 
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toch zijn er nog steeds ook onbelichte kanten en vraagtekens. Dit proefschrift 
is dan ook een poging om een bekend onderwerp in een wat ander daglicht 
te plaatsen. Of beter gezegd om na te gaan of sommige van onze ingesleten 
aannames over stedelijke vernieuwing wel houdbaar zijn.

Gedurende de afgelopen jaren heb ik met een ‘harde kern’ van collega’s nauw 
samengewerkt. Niet altijd vanuit dezelfde werkplek, locatie of blikveld, maar 
wel altijd vanuit veel wederzijdse waardering en vriendschap. Nanne Boonstra, 
Jan Willem Duyvendak, Peter van der Graaf en reinout Kleinhans ben ik dan 
ook zeer erkentelijk als belangrijke klankborden voor mijn onderzoek naar 
stedelijke vernieuwing. Ook voor dit proefschrift kon ik bij hen aankloppen, 
in het bijzonder bij Jan Willem Duyvendak als mijn promotor (na eerder mijn  
scriptiebegeleider te zijn geweest in 1993) en bij Peter van der Graaf als mijn 
engelse adviseur. Dit proefschrift had ook nooit geschreven kunnen worden 
zonder andere collega’s met wie ik in de afgelopen jaren heb samengewerkt 
tijdens tal van onderzoeken: evelyne Baillergeau, Carolien Bouw, Maartje 
Delnoij, radboud engbersen, Iris van Huis, Andre Krouwel, Marco van der 
Land, Ilse van Liempt, Annemiek Meeske, Stefan Metaal, Matthijs Uyterlinde, 
Loes Verplanke en Marie-Louise Wijne, allen hartelijk dank! Ook de leden 
van de promotiecommissie die mijn onderzoek kritisch onder de loep hebben 
genomen, ben ik natuurlijk zeer erkentelijk. 

een onderzoeker moet met afstand en betrokkenheid naar zijn onderwerp 
kijken. een combinatie van welgemeende interesse en kritische distantie. Na 
werktijd mag hij die uitgebalanceerde houding gelukkig laten varen en mag 
hij zich overgeven aan wat hem zeer na aan het hart ligt. Krista, als jij er niet 
was, zou ik een veertiger zijn met lege handen; zonder proefschrift, maar ook 
zonder grote liefde. 


