Talja Blokland
nieuwe hoogleraar Opbouwwerk
Dr. Talja Blokland (33) wordt
per ï september 2004 de
nieuwe bijzonder hoogleraar
Wetenschappelijke Grondslagen
van het Opbouwwerk aan de
Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Erasmus
Universiteit Rotterdam.
Als zodanig volgt zij professor
dr. Jan Willem Duyvendak op.
Talja Blokland studeerde sociologie aan de
Erasmus Universiteit. Daarna werkte zij als
promovenda aan de Amsterdamse School
voor Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek
en de New School University in New York. In
1998 promoveerde zij op het proefschrift
Wat Stadsbewoners Bindt: sociale relaties in
een achterstandswijk. (Kampen, Kok Agora),
dat in een herziene versie in het Engels verscheen als Urban Bonds (Cambridge, Polity
Press 2003) In dit boek staat de vraag centraal wat de betekenis van de buurt is voor
onze ervaringen van gemeenschap, en hoe
deze betekenis in de loop van de twintigste
eeuw veranderd is. Enerzijds geeft dit boek
een gedetailleerd overzicht van het alledaags leven en de veranderingen daarin
van buurtbewoners van Rotterdamse achterstandswijk, anderzijds beoogt het boek
theoretisch inzicht te verschaffen in de aard
van sociale relaties.
De afgelopen 5 jaar was Blokland KNAW-fellow. In deze periode heeft zij haar onderzoek naar buurt, netwerken, en sociale
samenhang vervolgd, op basis van een case
daagse, korte contacten in de openbare
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