Burgerschap

Thuis in de stad?- Over het verschil tussen vriendschap en amicaliteit
Jan Willem Duyvendak is faculteitshoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Zĳn
onderzoeksbelangstelling gaat uit naar sociale bewegingen, de transformatie van de
verzorgingsstaat, burgerschap, ‘thuis voelen’ en nativisme. Zie voor zĳn publicaties
www.jwduyvendak.nl.
Fenneke Wekker is socioloog en stadsetnograaf. Haar onderzoek richt zich op gevoelens en
praktĳken van ‘thuis’, in- en uitsluitingsmechanismen in stedelĳke settings,
gemeenschapsvorming en de rol van ras, etniciteit, klasse, leeftĳd en gender daarin. Zie voor
overige publicaties www.fennekewekker.nl.

Tolerant leefklimaat? - Kanttekeningen bĳ een geflatteerd zelfbeeld
Thĳl Sunier is hoogleraar antropologie van religie aan de Vrĳe Universiteit in Amsterdam, en
bekleedt de leerstoel ‘Islam in Europese Samenlevingen’. Zĳn specialisme is islamitische
bewegingen en religieus gezag. Hĳ is voorzitter van de interuniversitaire onderzoekschool
voor de studie van islam (nisis), voorzitter van de Nederlandse Antropologische
beroepsvereniging (ABv) en redacteur van de Journal of Muslims in Europe (jome).

Seks en stad - Ruimte voor seksueel burgerschap
Gert Hekma is universitair docent Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam en
verbonden aan het Amsterdam Research Centre for Gender and Sexuality. Hĳ publiceerde
rond geschiedenis en sociologie van homoseksualiteit.

De stad als integratiemotor? - Actieve geïntegreerde migranten vragen om een actieve
overheid
Jeanine Klaver is manager onderzoek bĳ Regioplan Beleidsonderzoek.
Zĳ doet vooral onderzoek op het terrein van (arbeids-)migratie en integratie, met bĳzondere
aandacht voor de positie van vluchtelingen in Nederland.
Arend Odé is eveneens als manager onderzoek werkzaam bĳ Regioplan. Hĳ houdt zich met
name bezig met onderzoek op het terrein van het Europees vrĳ personenverkeer, migratie
vanuit derde landen en de maatschappelĳ ke integratie van migranten in Nederland.

Ongedocumenteerde immigranten- Tussen uitsluiting en integratie
Blanca Garcés-Mascareñas promoveerde aan de Universiteit
van Amsterdam en werkt nu aan de Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. Zĳ onderzoekt
arbeidsmigratiebeleid, lokale integratiebeleid, en politieke discourses over immigratie in
Spanje en in vergelĳkend perspectief.
Sébastien Chauvin is universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam en onderzoeker
aan de Amsterdam Institute for Social Science Research. Zĳ n werk heeft betrekking tot
immigratie, arbeid, burgerschap, gender, seksualiteit en klassenongelĳkheid.

Van Mokum naar Damsko, en weer terug?- Diepe taaldiversiteit en de nieuwe
stedelĳkheid
Virginie Mamadouh
Nesrin El Ayadi is assistent-in-opleiding bĳ de afdeling Geografie, Planologie en
Internationale Ontwikkelingsstudies van de Universiteit van Amsterdam.
Hun onderzoek naar stedelĳke meertaligheid vindt plaats in het kader van het Europese
onderzoeksproject Mobiliteit en Identiteit in een Meertalige Europa (mime)
(medegefinancierd door de Europese Commissie).

Scholen in de meertalige stad- Niet elke taal is gelĳk
Orhan Agirdag is als universitair docent verbonden aan Universiteit van Amsterdam en aan
Universiteit van Leuven. Hĳ bestudeert hoe brede maatschappelĳ ke tendensen invloed
uitoefenen op onderwĳsprocessen.

Op sommige plekken doet verandering pĳn
Fenne Pinkster is stadsgeograaf en als universitair docent verbonden aan de universiteit van
Amsterdam. Een centraal thema in haar onderzoek is wat de betekenis van de buurt is in het
dagelĳks leven van bewoners.

Ballingen in de stad – een drieluik
Sepp Eckenhaussen is student Kunstgeschiedenis aan de Universitiet van Amsterdam.
Hĳ heeft onderzoek gedaan naar Resobowo in het kader van een college over ballingen in
Amsterdam, dat ook werd gevolgd door:
Fien de Ruiter, studente Wĳsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. Zĳ deed
onderzoek naar Ahlam.

Stedelijke knooppunten
Hub Cities 2.0 voor de 21ste eeuw
Núria Arbonés Aran is programmaleider City Marketing in Europe aan de Hogeschool van
Amsterdam. Met haar onderzoek naar beeldvormingen van plaatsen en mensen hoopt ze
een bĳdrage te leveren aan een meer genuanceerd en realistisch stedelĳk beheer en heldere
stadsmarketing.

Concurrerende steden en stedelĳke netwerken in middeleeuws Europa
Arie van Steensel is als historicus verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hĳ richt
zich in zĳn onderzoek onder meer op de geschiedenis van steden in de middeleeuwen en
vroegmoderne periode.

Voorbĳ antistedelĳke sentimenten- Naar een nieuwe grootstedelĳke Europese familie
Zef Hemel is bĳ zonder hoogleraar Grootstedelĳ ke Vraagstukken (Wibautleerstoel) aan de
Universiteit van Amsterdam. Daarnaast werkt hĳ bĳ de Amsterdam Economic Board.
Tegenover de grote planningspretenties uit het verleden stelt hĳ een bescheidener
planning die gericht is op de kern: economie, ecologie, democratie en creativiteit.

Hippe kofffietenten en stedelĳke sociabiliteit
Jan Rath is hoogleraar Stadssociologie aan de Universiteit van Amsterdam en als
onderzoeker verbonden aan het Centre for Urban Studies (www.janrath.com); hĳ is tevens
Distinguished Visiting Professor aan het College of Social Sciences and Humanities van de
Koc University te Istanbul.
Wietze Gelmers is afgestudeerd MSc in de research master Urban Studies aan dezelfde
universiteit, en werkt tegenwoordig bĳ stedelĳk communicatiebureau Golfstromen en de
urbanlifestyleblog Pop-Up City.
Samen verrichtten zĳ onderzoek naar moderne stedelĳkheid, en naar hedendaagse
kofffietenten in het bĳzonder.

Een geruisloze verplaatsing – Hoe de stadsgevangenis verdween uit Amsterdam en elders

G. Geltner is hoogleraar Middeleeuwse Geschiedenis en directeur van het Center for
Medieval and Renaissance Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Hĳ onderzoekt de
sociale en ruimtelĳke organisatie van het premoderne stadsleven.

Bouw ’es wat anders! - Hoe Amsterdammers in verzet kwamen tegen de uitverkoop van
hun binnenstad
Tim Verlaan is als promovendus en docent verbonden aan de afdeling Geschiedenis van de
Universiteit van Amsterdam, waar hĳ een proefschrift afrondt over de modernisering van
Nederlandse binnensteden in de periode 1960-1980.

‘Big is beautiful’? - Kleinschalige stedelĳke projecten voor een nieuwe eeuw
Stan Majoor is lector Coördinatie Grootstedelĳke Vraagstukken aan de Hogeschool van
Amsterdam en verbonden aan het Speerpunt Urban Management. Zĳn onderzoeksinteresses zĳn (nieuwe aanpakken van) grootschalige gebiedsontwikkelingen, participatieve
planningsprocessen en de organisatie van stedelĳk beleid en uitvoering.

Creatieve steden en krimpende steden: valse tegenpolen?
Marco Bontje (@bontjeMA) is universitair docent Stadsgeografie bĳ de Programmagroep
Urban Geographies, Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies
(gpio) aan de Universiteit van Amsterdam. Zĳn onderzoek richt zich op bevolkings-dynamiek
en economische ontwikkeling van stedelĳke regio’s, met bĳzondere aandacht voor creatieve
steden en krimpende steden.

Creatieve steden
Creatieve vernietiging en herstel van steden
Joost Jonker is neha hoogleraar Bedrĳfsgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam
vanwege de Stichting Nederlandsch Economisch Historisch Archief.

Visioenen en zinnebeelden voor de creatieve stad- Van de stedenmaagd tot het 3D
Print Canal House
Claartje Rasterhofff is historicus en werkzaam als postdoc-onderzoeker en coördinator van
het project ‘Creative Amsterdam: An E-Humanities Perspective’ (create) aan de Universiteit
van Amsterdam.

Slimme steden koesteren hun slimme burgers
Frank Kresin is research director bĳ Waag Society, Institute for Art, Science and Technology.

De gevaren van een getemde stad
Robert C. Kloosterman is als hoogleraar Economische Geografie en Planologie verbonden
aan de Universiteit van Amsterdam. Zĳn onderzoek richt zich met name op nieuwe
economische activiteiten in grootstedelĳke milieus.

Steden en creatieve onvoorspelbaarheid
Moritz Föllmer is universitair hoofddocent Nieuwste Geschiedenis en lid van het Centrum for
Urban History aan de Universiteit van Amsterdam. Hĳ is gespecialiseerd in Duitse cultuurgeschiedenis en Europese stadsgeschiedenis in de 20ste eeuw.

Broedplaatsen: de kraakpanden van de 21ste eeuw?

Jaap Draaisma is directeur van Urban Resort, met twaalf broedplaatsen de grootste
organisatie op dit terrein in Amsterdam. Hĳ was actief in de Amsterdamse kraakbeweging in
de jaren zeventig en tachtig, en werkte voor stadsdeel Noord in de jaren negentig.

Duurzame steden
De sociale duurzaamheid van Europese steden - Het belang van lokale overheden
Sako Musterd is hoogleraar Stadsgeografĳie aan de Universiteit van Amsterdam. Zĳn
expertise is in nationaal en internationaal vergelĳkende analyses van ruimtelĳke segregatie
en integratie, buurtefffecten en interstedelĳke competitie.
Jan Nĳman is hoogleraar Urban Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Zĳn expertise is
in internationaal vergelĳkende studies in grootstedelĳke en regionale ontwikkeling, m.n. in
de Verenigde Staten, India en Nederland.

Lastig en laveloos - De strĳd tegen openbare dronkenschap in de stedelĳke ruimte
Gemma Blok is als universitair docent Nederlandse Geschiedenis na 1800 verbonden aan de
Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoek is gericht op de geschiedenis van psychiatrie,
verslavingszorg en drugsgebruik. Momenteel werkt zĳ aan een geschiedschrĳving van de
heroïne-epidemie in Nederland (1970-2000), op basis van interviews met (ex-)gebruikers.

ProefGroen - Gezond eten kan ook lekker en duurzaam zĳn
Coosje Dĳkstra is senior onderzoeker bĳ de Vrĳe Universiteit Amsterdam en doet onderzoek
naar sociaaleconomische status en voedingsgedrag.
Jutka Halberstadt (@HalberstadtJ) is psycholoog en doet onderzoek naar kinderobesitas bĳ
de Vrĳe Universiteit Amsterdam.
Jaap C. Seidell is hoogleraar Voeding en Gezondheid aan de VU en doet onderzoek naar de
rol van leefstĳl bĳ het voorkomen en genezen van welvaartsziekten en is bestuurslid van
Sarphati Amsterdam.

Fietsen moet je leren - Een fietsstad maak je door vallen en opstaan
Marco te Brömmelstroet (@fietsprofessor) is assistant professor Urban Planning bĳ het
Centre for Urban Studies van de Universiteit van Amsterdam. In die hoedanigheid is hĳ
academic director van het Urban Cycling Institute dat zich richt op het in kaart brengen van
de sociale en ruimtelĳke dynamiek rondom fietsen.

Toenemende sociaal-ruimtelĳke segregatie in Europese hoofdsteden: andere
overheid, minder demping
Sako Musterd is hoogleraar Stadsgeografie aan de Universiteit van Amsterdam. Zĳn
expertise is in nationaal en internationaal vergelĳkende analyses van ruimtelĳke segregatie
en integratie, buurtefffecten, en interstedelĳke competitie.

De toekomst van de stad- Amsterdam tussen groei en roofbouw?
Jeroen Slot is hoofd Onderzoek en Statistiek bĳ de gemeente Amsterdam.
Laure Michon is senior onderzoeker bĳ de gemeente Amsterdam, afdeling Onderzoek,
Informatie en Statistiek.

Welkom in Amsterdam! Maar niet heus - Recht op de stad vraagt om een stad in balans
Arie van Wĳngaarden werkt als projectmanager bĳ de gemeente Amsterdam aan stedelĳke
vernieuwing en infrastructuurprojecten. Deze bĳdrage is geschreven op persoonlĳke titel. In
zĳn vrĳe tĳd is hĳ actief voor inura, het International Network for Research and Action.

Meer dan wonen alleen- Het belang van woningcorporaties voor een duurzame stad
Jeroen van der Veer (afwc@afwc1917) is senior beleidsadviseur bĳ de Amsterdamse
Federatie van Woningcorporaties. Dit essay is geschreven op persoonlĳke titel en geeft niet
het standpunt weer van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties.
Dick Schuiling was docent Planologie aan de Universiteit van Amsterdam en van 2000 tot
2008 voorzitter van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties.

De energieke stad: tussen droom en daad
Matthĳs Hisschemöller is verbonden aan het Dutch Research Institute for Transitions van de
Erasmus Universiteit Rotterdam en het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrĳe
Universiteit Amsterdam, en is mede-initiatiefnemer van de wĳkenergiecoöperatie DE
Ramplaan in Haarlem.

Stedelijke representatie
De gedroomde Europese stad (urbo kune)
Eberhard van der Laan is burgemeester van Amsterdam.

Verweven identiteiten- De verbeelding van Amsterdam, Nederland en Europa in de
bebouwde omgeving van de hoofdstad
Michael Wintle is hoogleraar Europese Geschiedenis bĳ de afdeling Europese Studies van de
Universiteit van Amsterdam. Hĳ is gespecialiseerd in de geschiedenis van de Europese
identiteit en heeft veel gepubliceerd over de Nederlandse en de Europese geschiedenis.
Oog voor vrĳheid: Spinoza en Terstall in Amsterdam
Patricia Pisters is hoogleraar Filmwetenschap bĳ de afdeling Mediastudies en directeur van
de Amsterdam School for Cultural Analysis (asca) aan de Universiteit van Amsterdam. Haar
meest recente boek, Filming for the Future (Amsterdam University Press, 2015) gaat over
het werk van de Nederlandse cineast Louis van Gasteren. Zie ook: www.patriciapisters.com

Een stedelĳke geopolitiek - Of: de gevaren van het inzetten van de stad voor rebranding
van de staat en van Europa
Luiza Bialasiewicz is als Jean Monnet Professor of EU External Relations, verbonden aan de
capaciteitsgroep Europese Studies van de Universiteit van Amsterdam, en doet onderzoek
naar de politieke geografie van Europese integratie en Europese grenzen.

Decor en decorum in de diplomatie
Herman van der Wusten is emeritus hoogleraar Politieke Geografie aan de Universteit van
Amsterdam en doet onderzoek naar politieke centrumvorming en naar diplomatie.

Stedelĳke diplomatie in Europa - Wederzĳdse betrokkenheid of zakelĳk pragmatisme?
Claske Vos is een postdoc-onderzoeker bĳ Access Europe en docent Europese Studies aan de
Universiteit van Amsterdam. Zĳ onderzoekt hoe instituties van de Europese Unie
cultuurbeleid inzetten als een middel om Europese integratieprocessen te faciliteren in
kandidaat-lidstaten.

Stedenbanden
Zin en onzin van de paradiplomatie van Europese steden

Virginie Mamadouh is universitair hoofddocent Politieke en Culturele Geografie aan de
Universiteit van Amsterdam en doet onderzoek naar politieke en culturele aspecten van de
Europese eenwording op verschillende schaalniveaus

Steden in netwerken van bestuur en beleid
De stad als instrument voor Europese integratie: napoleontisch Amsterdam
Martĳn van der Burg is universitair docent Cultuurgeschiedenis aan de Open Universiteit.
Zĳn onderwĳs en onderzoek spitsen zich toe op staats- en natievorming in Europa sinds de
verlichting.
Anne van Wageningen is universitair docent Europees Publiekrecht bĳ de capaciteitsgroep
Europese Studies, Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit van Amsterdam en doet
onderzoek naar constitutionele ontwikkelingen in het Europese (hoger onderwĳs) recht.

De Europese stad als plaats van verzet tegen neoliberalisering
Peter-Wim Zuidhof is universitair docent verbonden aan de opleiding Europese Studies,
Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit van Amsterdam.

Over bed bad en brood
Lia Versteegh is universitair docent Europees Recht bĳ de capaciteitsgroep Europese Studies
aan de Universiteit van Amsterdam en doet onder andere onderzoek naar Europees
burgerschap, derdelanders, asiel, immigratie en mensenrechten.

Veilige steden in Europa: de stap naar duurzame verbinding
Monica den Boer is directeur van SeQure Research & Consultancy en adjunct-hoogleraar
aan het Department of Policing, Intelligence and Counter-Terrorism in Australië. Tevens is zĳ
lid van de Commissie Europese Integratie van de Adviesraad Internationale Vraagstukken.
Tot voor kort was zĳ namens de Politieacademie bĳ zonder hoogleraar Vergelĳkende
Bestuurskunde aan de Vrĳe Universiteit, waar zĳ promotierecht heeft.

Urban Bĳ lmermeer - .Hoe een Europees programma de inzet werd van een ‘zwarte
revolutie’ in Amsterdam-Zuidoost
Thea Dukes is opleidingsdirecteur bĳ de studie Algemene Sociale Wetenschappen en als
onderzoeker verbonden aan het Amsterdam Institute for Social Science Research,
programmagroep Urban Geographies. Haar onderzoeksinteresse ligt op het raakvlak van
stedelĳke en politieke geografie (gebiedsgericht stedelĳk beleid, europeanisering van
Nederlandse steden, de geplande en de geleefde stad), alsook op het interdisciplinaire
gebied van de ‘stadspsychologie’.

Het Europa van de randgebieden
Federico Savini is universitair docent Planologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hĳ
coördineert een Europees project over regulering en investering in adaptive land use
planning. Zĳn onderzoek is gericht op stedelĳke politiek, stedelĳke ontwikkelingsprojecten
en burgerparticipatie, met name in peri-urbane, suburbane en perifere gebieden in
stedelĳke agglomeraties.

EU-Stedelĳke Agenda: over steden of met steden?
Wouter van der Heĳde is senior bestuursadviseur Europa, gemeente Amsterdam. Deze
bĳdrage is geschreven op persoonlĳke titel.

2031: het jaar dat de stad de staat ophief
Anne van Wageningen

