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Dr. Talja Blokland (33) wordt 
per ï september 2004 de 
nieuwe bijzonder hoogleraar 
Wetenschappelijke Grondslagen 
van het Opbouwwerk aan de 
Faculteit der Sociale Weten
schappen 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 ver

scheen als Urban Bonds (Cambridge, Polity 

Press 2003) In dit boek staat de vraag cen

traal 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 alle

daags leven en de veranderingen daarin 

van buurtbewoners van Rotterdamse ach

terstandswijk, anderzijds beoogt het boek 

theoretisch inzicht te verschaffen in de aard 

van sociale relaties. 

De afgelopen 5 jaar was Blokland KNAW-fel-

low. In deze periode heeft zij haar onder

zoek naar buurt, netwerken, en sociale 

samenhang vervolgd, op basis van een case 

study in Rotterdam en een in New Haven, 

USA. In deze studie gaat het vooral om vra

gen van buurtactie en sociaal kapitaal in 

gemengde wijken: hoe komen buurtbewo

ners van zulke wijken tot gezamenlijke 

actie? Daarnaast werkt Blokland in deze 

studie uit, in hoeverre wijk en stad van 

belang zijn voor het leggen van contacten 

met mensen die ons individueel kunnen 

helpen, als daarvoor de noodzaak zich voor

doet. Hebben mensen in gemengde wijken 

toegang tot een grote variëteit aan hulp

bronnen? 

Momenteel werkt Blokland aan de afron

ding van dit onderzoek, waarover reeds 

enkele artikelen verschenen. 

In het onderzoeksprogramma van de leer

stoel zullen dergelijke vragen verder wor

den uitgediepet.dan zal uiteraard bijzonde

re aandacht worden besteed aan de rol van 

buurtorganisaties en andere instituties in 

het bevorderen van het zelfoplossend veren 

van burgers. Centraal thema van dit onder

zoeksprogramma zal het'sociaal weefsel' 

zijn. De aandacht gaat daarbij uit naar twee 

deelonderwerpen: de bijdragen van alle

daagse, korte contacten in de openbare 

ruimte aan het stedelijk sociaal weefsel, en 

wat netwerken, identiteiten en sociaal kapi

taal aan het stedelijk sociaal weefsel bieden. 

De bijzondere leerstoel Wetenschappelijke 

Grondslagen van het Opbouwwerk is inge

steld door de Dr. Gradus Hendriks-stichting 

en wordt mogelijk gemaakt door Aedes, 

vereniging van woningcorporaties, de 

gemeente Rotterdam, Rabobank Nederland 

en het Landelijk Centrum Opbouwwerk. 
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