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de wereld van de stad

VOORWOORD

‘We zijn bezig met een boek over de stad.’ ‘Ah leuk’, is dan vaak het 
antwoord, ‘over Amsterdam?’ ‘Nee, over de stad in zijn algemeenheid.’ ‘Oh 
ja, over mooie gebouwen, pleinen en boulevards?’ ‘Eh, nee, ja... maar ook 
over wie er wonen, waar en hoe precies, waar ze hun brood mee verdienen, 
over de verschillen en overeenkomsten tussen steden, over de nieuwe stad, 
de duurzame stad, over het besturen van de stad, het plannen van steden, 
over netwerken van steden, enzovoort.’

Wie de stad in al zijn finesses wil beschrijven, raakt nooit uitgeschreven. Alleen al de 
vraag ‘wat is een stad?’ is aanleiding genoeg voor boeken vol meer of minder wijsgerige 
verhandelingen. En dan zijn er nog de vele namen voor de stad – denk aan de compacte 
stad, tuinstad, wereldstad, provinciestad, havenstad en industriestad. Dat wat voor 
iedereen zo helder lijkt te zijn, een stad, blijkt bij nadere beschouwing buitengewoon 
veelzijdig, om niet te zeggen: complex. Maar juist daarom is de stad ook zo ongelooflijk 
interessant. Volgens sommigen is de stad dé bron van vooruitgang en welvaart. Daar 
kwamen immers cruciale vindingen tot stand, zoals het schrift, de boekdrukkunst en, 
jawel, de belastingen. Voor velen is de stad daarom ook een place to be; de trek naar de 
stad blijft wereldwijd maar doorgaan. Anderen zien de stad als de samenballing van 
alles wat vuig en vies is, waar de samenleving hard is en waar armoede en criminaliteit 
welig tieren. 

Het is de fascinatie voor de stad die ons bracht tot het samenstellen van dit boek. Ons 
doel was het brede scala aan theorieën over steden en stedelijkheid in overzichtelijke 
en relatief korte hoofdstukken te bundelen. We hebben daarbij gekozen voor drie 
invalshoeken: de stenen, de mensen en de economie. Fijn om nog eens na te lezen voor 
de geograaf of planoloog, wellicht nieuw voor de geïnteresseerde leek of professional 
in het veld. De drie eerste hoofdstukken vormen het fundament waarop we in het boek 
verder bouwen. In de meer thematische hoofdstukken zal de lezer de behandelde 
theorieën terugvinden, maar dan toegepast op het terrein van wonen in de stad of de 
stedelijke arbeidsmarkt. Soms geeft een hoofdstuk ook aanleiding tot nadenken over de 
behandelde ‘klassieken’. Want staat de stad nog steeds voor een dichtheid van mensen 
of moeten we tegenwoordig spreken over een densiteit van data? Of is het ‘een verdich-
ting van interactie’ die bepaalt wat een stad is? Het verklaart mede de introductie van 
het begrip ‘stad-achtige’. 
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En ja, hoe houd je de boel in de stad bij elkaar? Good governance heet dat vandaag de 
dag, nodig om de negatieve effecten van het winner takes it all urbanism te verzachten. 
Maar ook om de gevolgen van klimaatveranderingen het hoofd te bieden en de stad 
‘volhoudbaar’ te maken. En om te zorgen dat we niet vastlopen in een eeuwige file van 
auto’s en fietsen. De stad ten slotte heeft een ambigue relatie met onze gezondheid; 
enerzijds stond de stad aan de wieg van sociale woningbouw en riolering, anderzijds is 
het nu de plek die bol staat van de CO2 en fijnstof. 

We hebben de auteurs gevraagd hun gedachten over deze thema’s te laten gaan. Elk van 
hen heeft daar op zijn eigen wijze invulling aan gegeven, waarvoor we ze op deze plek 
graag willen bedanken. Het bundelen van de expertise heeft een boek opgeleverd met 
een diversiteit aan bijdragen; soms theoretisch en beschouwend, soms vrij praktisch en 
concreet. Maar de hoofdstukken hebben één ding gemeen: ze getuigen allemaal van een 
fascinatie voor het fenomeen stad. 

Gert-Jan Hospers

Piet Renooy
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