
Woord vooraf

Dit boek is eerst en vooral het resultaat van een passie: een passie voor de stad en haar inwoners. 
Iedere toerist of terrasbezoeker weet het: de stedelijke ruimte is een kijkspel, een galerij van 
geschiedkundige en actuele curiosa. De stad is een ruimtelijke verzameling van gebouwen, een 
collectie van vertalingen van maatschappelijke veronderstellingen over wonen, werken en ver-
blijven. Geen andere kunstdiscipline die zo bepalend is voor het leven van de stedeling als de ar-
chitectuur of bouwkunst. Architectuur, stedenbouw en planologie, als ontwerpende disciplines, 
zijn de vormende krachten van de dagelijkse realiteit. Ze geven het leven vorm, omdat alle ac-
tiviteiten die stedelingen ondernemen plaats vinden tegen een achtergrond van een gebouwde 
wereld. De vraag is dan welke betekenissen de stad en de openbare ruimte vertegenwoordigen. 
Voor bewoners roept dat vragen op als: Wie mag de achtergrond van mijn leven inrichten? Heb 
ik daar inspraak in? Wie bepaalt mijn leven, door grenzen te trekken en mijn leefomgeving in te 
delen in gebieden die ik wel of niet mag betreden? Er zijn inderdaad heel wat pogingen onderno-
men om veiligheid en gezondheid van burgers te garanderen door de woonomstandigheden te 
reguleren. Men kan zonder twijfel vaststellen dat ook de overheid er veel aan doet om de droom 
van goede huisvesting waar te maken. In dat perspectief zijn twee opvattingen richtinggevend: 
de opvatting van Rossi (2002) dat de inrichting van de stedelijke ruimte een politieke daad is. En 
de opvatting van Sennett (1990) dat de stad een leerschool is, waar de inrichting van de ruimte, 
de scheiding van territoria, de ontmoeting ondermijnt tussen verschillende klassen, generaties 
en etniciteiten. 

Het feit dat ik, als psycholoog, me met onderzoek naar de stad ben gaan bemoeien, is terug te 
leiden naar een uitspraak van Rossi (2002), waarin hij suggereert dat het onderzoek van Lynch 
(1960) aanknopingspunten geeft om de morfologie die verbonden is met het ontwerp – het 
spanningsveld tussen gebruik, gebouwde structuur en ruimte – psychologisch uit te diepen. Een 
complicerende factor hierbij is dat denkers – sociaal wetenschappers en makers-ontwerpers – 
verschillende (causale) verbanden hanteren: wat de ene discipline als mogelijke oorzaak ziet, 
wordt door de andere discipline als effect opgevat. Ondanks alle goede bedoelingen is er een 
spraakverwarring tussen makers en denkers en vindt er tussen beide disciplines amper interac-
tie plaats. Daarom is in dit boek een verbinding gelegd tussen de inzichten uit beide disciplines 
en vindt u een inspiratie om de stad anders te lezen en een andere taal te gebruiken. Een taal die 
mogelijkheden biedt om de sociaal-culturele betekenis die stedelingen aan de stedelijke ruim-
ten toekennen beter te begrijpen en te verklaren.
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Dit boek kan niet zonder een woord van dank aan mijn collega’s Renee van Laar en Marjon 
Schrama, die mij kritische feedback op het manuscript hebben gegeven. En ik dank mijn studen-
ten die mij, met hun vragen en opmerkingen, attent hebben gemaakt op de (on)leesbaarheid en 
(on)begrijpelijkheid van de tekst. In het bijzonder dank ik Ali, die mij schreef: “Eigenlijk heeft 
u met deze stukken mij feedback gegeven, in plaats van ik u en daarom ben ik u erg dankbaar. 
Ik vond het super.”


