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Voorwoord d 

Dezee studie gaat over een specifieke categorie interacties in het publieke do-
mein,, namelijk interacties waarin sprake is van (positieve) betrokkenheid. 
Ditt domein, bestaande uit de openbare ruimtes waarin voornamelijk men-
senn aanwezig zijn die elkaar niet persoonlijk kennen, is typerend voor het 
levenn in de stad. Telkens als ik op straat loop, de tram neem, uit eten ga, 
boodschappenn doe, naar mijn werk fiets, op een terras van de zon geniet, 
benn ik omgeven door onbekenden. Juist door de kenmerken van de stad -
haarr bevolkingsgrootte, heterogeniteit en dichtheid - is het onmogelijk om 
iedereenn te kennen. Zoals men kan lezen in de stadssociologie zorgt de aan-
wezigheidd van onbekenden ervoor dat de omgang in het publieke domein 
gekenmerktt wordt door oppervlakkigheid, vluchtigheid, onpersoonlijk-
heidd en anonimiteit. In de literatuur wordt de nadruk gelegd op de 'koude' 
kantenn van de omgang in dit domein. 

Dezee eenzijdige benadering strookt niet met mijn dagelijkse ervaring. 
Hett publieke domein is in mijn ogen ook 'warm'. In dit domein heb ik ook 
interactiess die vriendelijk, hartelijk of intiem zijn. Zo is het begrip 'de war-
mee stad' geboren: uit een gevoel, uit een dagelijkse ervaring. Dit was echter 
slechtss het begin, de aanzet. Een vage notie. Een besef dat er iets anders was 
dann 'de koude stad'. Maar waar dat andere precies uit bestond, wist ik niet 
enn hoe ik dat moest onderzoeken, was mij ook niet duidelijk. Het begrip de 
warmee stad was echter zo aansprekend dat ik bij de sectie stadssociologie 
dee kans kreeg om als aio deze stad te verkennen. Ik dank de sectie voor deze 
kans. . 

Dee verkenning van de warme stad heeft geresulteerd in het boek dat u in 
handenn heeft. Het onderwerp is hiermee evenwel niet afgerond. Er is wel 
eenn duidelijke en overzichtelijk invulling van het begrip de warme stad 
ontstaan,, maar er is nog veel werk te verrichten om de warme stad volledig 
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-- als dat überhaupt mogelijk is - in kaart te brengen. Er zijn uiteenlopende 

thema'ss verbonden aan de warme stad die om nadere beschouwing vragen. 

Maarr dat is iets voor later. 

Velenn hebben mij geholpen bij de verkenning van de warme stad. Ik be-

dankk als eerste mijn informanten voor hun bereidwilligheid om met mij te 

pratenn over hun ervaringen in het publieke domein 

Hett 'aio-paradijs' - een werkgroep bestaande uit assistenten in opleiding 

onderr de inspirerende leiding van Lodewijk Brunt - bedank ik voor de kriti -

sche,, stimulerende en heftige discussies. In het bijzonder wil ik Gert Vogel 

bedankenn voor zijn kameraadschap, jarenlang hebben we op dezelfde ka-

merr gezeten en hebben we academisch lief en leed gedeeld. 

Tevenss wil ik een aantal mensen bedanken dat eerdere versies van hoofd-

stukkenn of zelfs van het hele proefschrift heeft voorzien van inhoudelijk 

commentaar:: Peter Rensen, Rob van Ginkel, Flavia Reil, laap Dekker, Mun-

daa van Langen en Heleen Ronden. 

Ikk heb diverse artikelen over de warme stad gepubliceerd in de afgelopen 

jaren.. Een aantal is in gewijzigde vorm terug te vinden in dit proefschrift. Ik 

will  de personen - redacteuren en anonieme referenten - die mijn werk heb-

benn becommentarieerd bedanken voor hun kritiek. 

Tweee Noord-Amerikaanse collega's hebben een belangrijke rol gespeeld 

bijj  de voortgang van mijn proefschrift. Ik bedank Lyn Lofland voor de ge-

sprekkenn die we gevoerd hebben over de warme stad en over hoe mijn stu-

dieobjectt zich verhoudt tot haar boek A World of Strangers (1985)- Ik wil 

Johnn lohnson bedanken voor de uren die we samen hebben doorgebracht 

mett praten en nadenken over de warme stad. Zo denk ik met plezier terug 

aann onze reis van Phoenix Arizona, via Mexico, naar Lajolla, Carlifornia. Al 

rijdendd door het droge woestijnachtige landschap hebben we mijn proef-

schriftt stap voor stap doorgenomen en heb ik John uitgelegd waar het mij 

eigenlijkk om ging. 

Tevenss wil ik niet zozeer een persoon, maar een instituut bedanken, en 

well  de jaarlijkse conferentie van kwalitatieve onderzoekers in Canada. Ik 

hebb daar een aantal jaar achtereen papers over de warme stad gepresenteerd 

enn kwam terecht in een gemeenschap van gelijkgestemde vakgenoten, bij 

wiee ik me thuis voelde en van wie ik veel heb opgestoken. De opbouwende 
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kritiekk van de congresbezoekers in het algemeen, en met name die van Hans 
Bakkerr en Will C. van den Hoonaard, heeft me in grote mate gesteund. 

Natuurlijkk bedank ik n ijn promotor, professor Brunt. Lodewijk, be-
danktt voor het vertrouwen d.it ji j in mij had bij dit ongewone en kwetsbare 
onderzoek,, dank voor onze vruchtbare discussies, met name in de eindfase 
vann mijn onderzoek, en dank voor het lezen en becommentariëren van mijn 
teksten.. Ik vind het een grote eer om bij je te mogen promoveren op de war-
mee stad. 

II  wish to thank Gail Whiteman. You supported me in many ways, so I 
couldd finish this work. To mention a few things: you came to the Nether-
lands,, we bought a lovely place to live, you married me and gave me a beau-
tifull  son. 

Tenslottee bedank ik mijn moeder. Het boek dat voor u ligt, is voor een 
groott deel door haar beïnvloed. Niet zozeer door een wetenschappelijke bij-
drage,, maar door een opvoedkundige. Ik denk hierbij aan een aantal eigen-
schappenn dat ik van haar heb meegekregen: zelfstandigheid, eigenzinnig-
heid,, vitaliteit, optimisme en doorzettingsvermogen. Het zijn eigenschap-
penn die nodig zijn om de warme stad te 'benoemen' en om er een proef-
schriftt over te schrijven. 





HOOFDSTUKK 1 

Koudee stad; warme stad 

Inleiding:: een middag in het Vondelpark 

Hett leven in de stad trekt aan en stoot af. Voor de een is de stad warm, ge-
zelligg en vrolijk. De ander vindt er anonimiteit, kilte en hardheid. De stad 
doett zich in verschillende gedaantes aan ons voor. Sommige situaties ken-
merkenn zich door passie en betrokkenheid, andere door onverschilligheid 
enn afstandelijkheid. Hoewel de stad deze tegenstelling in zich verenigt, is in 
studiess van het stedelijke leven vooral de nadruk gelegd op de anonieme en 
afstandelijkee kant van dit leven. De laatste jaren komt hier enige verande-
ringg in en krijgt de stad meer aandacht als centrum van consumptie en ver-
maak.. Mij n onderzoek past bij deze belangstelling voor de stad als plek van 
plezierr en ontspanning. In mijn studie ga ik in op het sociale leven in de 
stadd in het algemeen en het publieke domein in het bijzonder. Dit is het ge-
heell  aan (semi-)openbare ruimtes, ruimtes die in principe toegankelijk zijn 
voorr iedereen, zoals parken, straten en cafés, waarin de meeste mensen on-
bekendenn voor elkaar zijn. Dit domein is typerend voor stedelijke samen-
levingsverbanden.. Openbare ruimtes waarin de meeste personen elkaar 
kennenn hebben een privé-karakter en behoren niet tot het publieke do-
mein.. In dit domein verhouden de aanwezigen zich op een afstandelijke en 
anoniemee wijze tot elkaar, zo komt naar voren uit de stadssociologische li -
teratuur. . 

Hett begrip publieke domein zoals ik dat hier hanteer, ontleen ik aan 
Amerikaansee literatuur over' the public realm' in het algemeen en het werk 
vann Lyn Lofland {1985,1998)1 in het bijzonder. Om een eentonige herha-
lingg van begrippen te voorkomen gebruik ik afwisselend de begrippen pu-
bliekee domein, publieke sfeer en publieke wereld als ik verwijs naar open-
baree ruimtes waar voornamelijk onbekenden aanwezig zijn. 
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Ditt onderzoek heeft een kwalitatief en explorerend karakter. Er wordt 

eenn nieuw terrein verkend, dat ik de 'warme stad' heb genoemd. De gedach-

tee die schuilgaat in dit begrip is dat de omgang in het publieke domein niet 

alleenn een anoniem, onpersoonlijk en vluchtig karakter heeft, maar ook in-

tiemee en persoonlijke dimensies kent. Het begrip warme stad heeft tijdens 

hett onderzoek gefunctioneerd als een 'sensitizing concept' (Blumer 1969: 

140).. Zo'n attenderend begrip richt de aandacht op een onderzoeksveld, 

heeftt een open karakter en wordt nader ingevuld en uitgewerkt aan de hand 

vann onderzoek. 

Ikk ben op het begrip de warme stad gekomen tijdens een zonnige middag 

inn het Vondelpark in het voorjaar van 1990, waarvan ik een beschrijving geef 

opp basis van mijn aantekeningen. 

Vlakbijj  een vijver lees ik een boek. Als ik om me heen kijk, zie ik een 
paarr meter voor me een aantrekkelijke moeder in een kleurig badpak. 
Zijj  geniet van de zon en speelt met haar kind, een baby. Zij heeft een 
rietenn mand met eten bij zich, bladert wat in een tijdschrift, kijkt om 
zichh heen, kijkt mij even aan, glimlacht en leest weer verder. Naast mij 
rechts,, zitten twee vrouwen, meisjes eigenlijk. Ze praten vrolijk met el-
kaar,, lachen en maken drukke gebaren. Ik hoor ze praten over hun ge-
voelenss voor een klasgenoot, maar wat ze precies zeggen ontgaat me. Er 
komtt een jongen langs fietsen die ze op een uitgelaten manier begroe-
ten.. Een van de meisjes vraagt enthousiast: "Hé, wat doe ji j hier?" Links 
vann mij, iets verder weg, zitten een jongen en een meisje op het gras. Ze 
zijnn gearmd en strelen elkaar. Achter hen leest een man van in de dertig 
dee krant. Ik zie dat hij het paar in ogenschouw neemt en dat het meisje 
hemm over de schouder van haar vriend aankijkt. Ze hebben even oog-
contact.. De dertiger draait zich om en gaat op zijn buik liggen. Ik volg 
zijnn blik en zie dat hij kijkt naar een man en een vrouw van middelbare 
leeftijdd die op een bankje zitten, alsof ze niets met elkaar te maken heb-
ben.. Een moment later buigt de man zich naar de vrouw toe en maakt 
eenn opmerking. De vrouw lacht. Ik sta op en terwijl ik naar mijn fiets 
loop,, komt een man me tegemoet die me op enkele meters afstand kort 
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aankijktt en vervolgens zijn blik afwendt. Ik stap op mijn fiets en ga naar 
eenn afspraak in een café. 

Watt ik heb meegemaakt in het Vondelpark is geen unieke of bijzondere er-
varing.. Als ik in de stad ben, in een café zit of naar mijn werk fiets, neem ik 
geregeldd soortgelijke situaties waar. Ik zie mensen lachen, ik hoor ze praten 
enn soms zie ik een ruzie. Het is niet alleen dat ik mensen zie, maar ze zien mij 
ookk en soms reageren ze op mij. Ze knikken vriendelijk, glimlachen en soms 
kijk tt iemand kwaad naar me. Het blijf t niet alleen bij kijken. Wachtend op 
dee bus klaagt iemand over het weer en in een café raak ik in gesprek met ie-
mandd die ik niet ken. Typerend voor deze gebeurtenissen is dat stedelingen 
opp verschillende manieren betrokken zijn bij wat zich voordoet in het pu-
bliekee domein. 

InIn deze studie ga ik in op de betekenis van deze ogenschijnlijke triviale in-
teractiess voor het stedelijke sociale leven. Het belang van deze studie wordt 
duidelijkk tegen de achtergrond van het sociaal-wetenschappelijke denken 
overr steden. In de volgende pagina's ga ik hier op in. Daarna bespreek ik de 
gehanteerdee methode van onderzoek en beschrijf ik de opzet van deze stu-
die. . 

Dee stad als wereld van vreemden 

Dee gedachte dat het stedelijke leven een anoniem en onpersoonlijk karakter 

heeftt is de rode draad in 'Urbanism as a Way of Life' (Wirth 1938), het theo-

retischh manifest van de Chicago-school2 en één van de belangrijkste en 

meestt geciteerde sociologische betogen over steden. Wirth stelt dat de stad 

zichh onderscheidt van andere samenlevingsvormen door haar bevolkings-

grootte,, bevolkingsdichtheid en heterogeniteit. Deze kenmerken leiden tot 

eenn bepaalde stedelijke omgangsvorm, die aldus Wirth 'onpersoonlijk, op-

pervlakkig,, vluchtig en eenzijdig' is (Wirth 1938:12). 

Dee redenering achter deze visie op de stad luidt als volgt. De constante 

aanwezigheidd van veel personen die onderling sterk van elkaar verschillen 

maaktt het onmogelijk om iedereen te kennen. De typisch stedelijke contac-
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tenn hebben als gevolg hiervan een zakelijk en eendimensionaal karakter; ste-

delingenn delen geen biografische kennis, zoals naam en adres. Als ze elkaar 

kennenn is dat hooguit op een partiele wijze, als vertegenwoordiger van be-

paaldee categorieën, zoals buschauffeur, lokettiste of politieagent. 

Dezee visie op de stad valt terug te voeren op de manier waarop klassieke 

sociologenn als Durkheim en Tönnies de stad zien. In hun gedachtengoed 

staatt de grote stad met haar vervreemding en anonimiteit in schril contrast 

mett de hechte gemeenschap en onderlinge solidariteit van traditionele sa-

menlevingsverbandenn op het platteland. De grondleggers van de sociologie 

zijnn geïnteresseerd in de sociale gevolgen van massale urbanisering en in-

dustrialiseringg aan het einde van de negentiende en het begin van de twin-

tigstee eeuw. In de snel groeiende steden zien zij sociale desorganisatie en af-

brokkelendd gemeenschapsleven. De 'onttovering' die Weber (1920) zo ka-

rakteristiekk acht voor stedelijke samenlevingen in het algemeen, krijgt een 

nieuwee dimensie. Er doet zich een moderniseringsproces voor waarin tradi-

tionelee samenlevingsverbanden ondergeschikt worden aan een maatschap-

pijj  die anoniemer, rationeler en zakelijker is. Begrippen als'Gesellschaft' en 

'Gemeinschaft''Gemeinschaft' (Tönnies 1887) en 'organische' en 'mechanische solidariteit' 

(Durkheimm 1893) vormen de theoretische basis, waarmee het zakelijke en 

anoniemee karakter van de stad wordt gecontrasteerd met het vertrouwelijke 

enn intieme van plattelandssamenlevingen.3 De aanwezigheid van persoon-

lijk ee contacten in de stad valt door deze zienswijze grotendeels buiten de 

aandachtt van de sociologie (Karp et al. 1977: 56). 

Eenn aantal sociologen heeft zich in de loop van de tijd afgezet tegen deze 

eenzijdigee benadering van het sociale leven in de stad. Ze stellen dat de ken-

merkenn (bevolkingsgrootte, bevolkingsdichtheid en heterogeniteit) waar-

meee steden zich onderscheiden van andere samenlevingsvormen, niet per 

definitiee leiden tot een anonieme en onpersoonlijke omgang. Ofschoon 

Wirthh heeft gestreefd naar een universele theorie van stedelijkheid, laten 

zijnn critici zien dat Wirths visie van toepassing is op een bepaald type stad in 

eenn bepaalde historische context (Dewey i960: 63). Gans {1968) is van me-

ningg dat de ideeën van Wirth betrekking hebben op bepaalde delen van de 

binnenstadd van Chicago, zoals achterbuurten en niet op stabiele, welvaren-

dee en homogene buitenwijken, waar de omgang aanmerkelijk persoonlijker 
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is.. Wirth heeft evenmin rekening gehouden met stedelijke samenlevings-
vormenn in niet-westerse gebieden. Als gevolg hiervan heeft hij geen oog 
voorr de invloed van cultuur op het karakter van het sociale leven in steden 
(Lewiss 1952). 

Omm hun argumenten kracht bij te zetten hebben de critici laten zien dat 
stedenn gecompliceerde en gelaagde samenlevingen zijn, waarin uiteenlo-
pendee sferen of domeinen naast elkaar kunnen bestaan. Zo hebben ze aan-
gegevenn dat relaties op het niveau van vriendschap, huwelijk en verwant-
schapp - het privé-domein4 - en relaties in de woonbuurt - het parochiale 
domein55 - niet overeenkomen met Wirths beschrijvingen van stedelijke 
omgangsvormen.. Ze hebben aangetoond dat stedelingen in deze domeinen 
biografischee kennis delen en relaties met een continu en persoonlijk karak-
terr hebben. Fischer (1981) heeft met zijn onderzoek laten zien dat er geen 
verbandd is tussen stedelijkheid en de betekenis van relaties. Stedelijkheid 
hoeftt primaire relaties niet te verzwakken en brengt personen niet noodza-
kelijkk in een sociaal isolement (ibid: 312, 315). 

Inn studies over het parochiale domein beschrijven sociologen een wereld 
waarinn stedelingen omgeven worden door vriend(inn)en, buurtgenoten en 
familieleden.. Drie van de bekendste voorbeelden zijn: Street Corner Society 

(Whytee 1943)» Family and Kinship in East London (Young and Willmot 1957) 
enn The Urban Villagers (Gans 1962). Deze studies maken duidelijk dat in de 
onderzochtee gebieden sprake is van een specifieke sociale structuur. Het 
zijnn 'stedelijke dorpen' (ibid.), waar individuen leven tussen mensen met 
wiee ze een persoonlijke binding hebben en met wie ze biografische informa-
tiee delen. Ze kennen elkaar bij naam en toenaam, weten wat ze voor hun 
werkk doen en waar ze wonen. Ze groeien op in dezelfde buurt en gaan naar 
dezelfdee school. Hun sociale leven speelt zich voornamelijk afin deze sta-
bielee homogene gemeenschappen. Als er geen sprake is van kilte in het pa-
rochialee domein, hoe is het hiermee dan gesteld in het publieke domein? 
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Hett publieke domein als wereld van vreemden 

Ideeënn over stedelijke anonimiteit en afstandelijkheid spelen een promi-
nentee rol in beschouwingen over de omgang in het publieke domein. Een 
goedd voorbeeld is de eerder genoemde studie van Fischer. Nadat hij stelt dat 
stedelijkheidd geen invloed heeft op primaire relaties zegt hij dat stedelijke 
vervreemdingg in het bijzonder betrekking heeft op de publieke sfeer. Door 
hett heterogene karakter van de publieke wereld komen stedelingen er met 
mensenn in aanraking die zich ogenschijnlijk vreemd, afwijkend en oncon-
ventioneell  gedragen. Stadsbewoners blijven daarom in het publieke domein 
opp afstand van elkaar en ontwikkelen er gevoelens van angst en vijandigheid 
(Fischerr 1981: 307, 8). 

Dezee beschrijving van het publieke domein intrigeert me. Ook ik zie in 
ditt domein personen die er opvallend en bijzonder uitzien, alleen verschilt 
mijnn interpretatie nogal van die van Fischer. Vrees en afkeer komen bij mij 
doorgaanss niet als eerste op als ik vreemden in het publieke domein waar-
neem,, eerder belangstelling en vermaak. De heterogeniteit van de stad is in 
mijnn ogen juist haar aantrekkingskracht. Fischer staat evenwel niet alleen in 
zijnn opvatting over de omgang in het publieke domein. 

Milgramm (1970) bijvoorbeeld, relateert de afstandelijke stedelijke om-
gangsvormm aan de kenmerken van de stad, zoals Wirth die onderscheiden 
heeft.. Milgram geeft het voorbeeld van midtown Manhattan, waar een be-
wonerr tijdens een wandeling van tien minuten duizenden mensen passeert. 
Stedelingenn ontlopen het contact met deze personen door een onverschilli-
gee houding aan te nemen. Hiermee beschermen zij zich tegen het bombar-
dementt van zintuiglijke indrukken in het publieke domein. Als ze dit niet 
doenn komt hun geestelijke gezondheid in gevaar. 

Ookk in andere studies over publieke interacties wordt de nadruk gelegd 
opp een afstandelijke omgang. De term 'beleefde onoplettendheid' (Goffman 
1963:: 84) is in dit verband veelzeggend. Goffman gebruikt dit begrip om aan 
tee geven hoe onbekenden met elkaar omgaan. Ze bewaren een bepaalde af-
standd waarmee ze eikaars privacy respecteren. Als ze elkaar op straat passe-
ren,, kijken ze elkaar zonder vorm van herkenning voor korte duur aan. Ver-
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volgenss wenden ze hun blik weer af, om elkaar niet in verlegenheid te bren-
gen. . 

Watt Goffrnans sociologie bijzonder maakt, is dat hij bijna microscopisch 
analyseertt wat zich afspeelt op het niveau van interacties. Goffman heeft een 
scherpp oog voor de talloze subtiele gebaren en houdingen die personen -
vreemden,, bekenden en vriend(inn)en - gebruiken om in het openbaar te 
communiceren,, maar in zijn werk ligt de nadruk op de functie van zulke 
middelenn om afstand te scheppen en te houden. We moeten ons er echter 
ookk van bewust zijn dat diezelfde middelen aangewend worden om nader 
tott elkaar te komen. Daar houd ik me mee bezig. 

Goffrnanss interpretatie van het gedrag van vreemden past precies in de 
traditiee van de beschouwingen van stedelijke omgangsvormen als onper-
soonlijkk en anoniem. Mij n eigen visie wijkt daar in verschillende opzichten 
vanaf.. Goffman legt de nadruk op het creëren van afstand, terwijl ik juist de 
aandachtt vestig op hoe stedelingen bij elkaar betrokken raken. Hij toont 
zichh in zijn werk niet geïnteresseerd in het perspectief van de betrokkenen, 
terwijll  ik wel aandacht besteed aan hun gedachten en gevoelens tijdens in-
teractiess met anderen. Onze observaties hebben evenwel betrekking op de-
zelfdee terloopse gebaren en het subtiele proces van betekenisgeving dat hier-
meee gepaard gaat. Goffrnans oog voor details in de publieke omgang kan 
daaromm een steun zijn bij het verkennen van de warme stad. 

Inn A World of Strangers richt Lofland (1985) haar aandacht uitdrukkelijk 
opp het publieke domein, of'een wereld van vreemden' zoals zij het noemt. 
Inn kleinere samenlevingsverbanden, zoals dorpen, ontbreekt deze wereld. 
Menn kent velen bij naam en toenaam en vreemden zijn eerder uitzondering 
dann regel. De stad is bij uitstek de locatie van de 'wereld van vreemden'. Hier 
wordenn personen in het publieke domein voor een specifiek probleem ge-
steld.. De meeste mensen die ze er tegenkomen kennen ze niet. Door dit ge-
brekk aan informatie is het niet eenvoudig om een ander goed te beoordelen 
waardoorr zich pijnlijke en schaamtevolle situaties kunnen voordoen (ibid: 
14).. Het publieke domein is daarom volgens Lofland een gebied waarin de 
omgangg getypeerd wordt door ongemak en onzekerheid. Lofland gaat uit-
gebreidd in op hoe stedelingen zich tegen de 'wereld van vreemden' bescher-
men.. Zij beschrijft hoe personen vreemden op een afstand houden door het 
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publiekee domein te 'privatiseren'.7 Dit gebeurt via 'lokale transformatie' 

(ibid:: 118) en 'symbolische transformatie' (ibid: 140). Lokale transformatie 

houdtt in dat stedelingen door regelmatig gebruik te maken van dezelfde 

ruimte,, de vaste gebruikers leren kennen en die ruimte gaan beschouwen als 

hunn privé-domein. Zo wordt een 'home-territory' (ibid: 119) gecreëerd, een 

ruimtee waarin ze zichzelf kunnen zijn, zich thuis voelen en bepaalde privile-

gess hebben. Voorbeelden hiervan zijn een stamkroeg in een volksbuurt en 

eenn pleintje waar een groep jongeren dagelijks rondhangt. 

Alss stedelingen niet verkeren in geprivatiseerde ruimtes moeten ze, aldus 

Lofland,, overgaan tot symbolische transformatie. Dit gedrag bestaat uit 

lichaamsbewegingenn en -houdingen waarmee personen contact uit de weg 

gaan.. Ze scheppen afstand door oogcontact te vermijden en zich niet opval-

lendd te gedragen. Zo ontstaat een 'symbolisch schild van privacy', waardoor 

dee sociale omgang in steden een onvriendelijk, kil en onverschillig karakter 

heeftt (ibid: 140,1). 

Dee studie van Lofland spreekt me aan omdat zij duidelijk maakt dat ste-

delingenn via het privatiseren een andere betekenis kunnen geven aan het so-

cialee leven in de publieke sfeer. Ze ontwikkelen op deze wijze plekken in de 

stadd waar ze zich thuis voelen. Ze transformeren het karakter van de stad 

evenwell  door onbekenden zo veel mogelijk uit de weg te gaan. Lofland heeft 

geenn oog voor vormen van privatisering waarin sprake is van betrokkenheid 

bijbij  de publieke sfeer. Zij besteedt geen aandacht aan de manier waarop per-

sonenn het karakter van het publieke domein veranderen door interacties 

mett vreemden aan te gaan, een onderwerp dat mij ter harte gaat. Ik bestu-

deerr hoe stedelingen dit domein minder anoniem en onpersoonlijk maken 

doorr betrokken te raken bij de publieke sfeer. Mij n boek beschrijft de keer-

zijdee van Lofland's wereld van vreemden. 

Ookk de studie van Lofland past in de traditie van het sociaal-wetenschap-

pelijkee denken waarin de nadruk wordt gelegd op het afstandelijke en ano-

niemee karakter van de hedendaagse publieke sfeer en waarin betrokkenheid 

bijj  vreemden nauwelijks aandacht krijgt (zie ook Bahrdt 1961, Sennett 1978).8 

Dezee blinde vlek komt voort uit een wereldbeeld waarin sprake is van een 

moreell  geladen tegenstelling tussen privé en openbaar (Brunt 1989:33,1996: 

54,, Weintraub 1995: 282-5). Het privé-domein wordt beschouwd als het do-



Koudee stad; warme stad 21 1 

meinn van primaire relaties, intimiteit en emoties, het publieke domein als dat 
vann secundaire relaties, ratio, zakelijkheid en beheersing. Ik zal laten zien dat 
dee publieke sfeer wel degelijk een plaats is voor betrokkenheid en emoties. 

Inn het dagelijkse taalgebruik staat betrokkenheid in de regel voor een posi-
tievee houding. Iemand die zich betrokken voelt bij een ander, heeft volgens 
dee common sense het beste voor met een ander. In de sociale wetenschappen 
heeftt betrokkenheid een meer neutraal karakter. Het heeft betrekking op 
vriendelijkee relaties maar ook op relaties, waarin sprake is van vijandigheid. 
Inn het eerste geval kan gesproken worden over positieve betrokkenheid, in 
hett tweede geval over negatieve betrokkenheid. Om misverstanden te voor-
komenn geef ik hier expliciet - misschien ten overvloede - aan dat de warme 
stadd betrekking heeft op positieve betrokkenheid. In het vervolg gebruik ik 
betrokkenheidd in de betekenis van positieve betrokkenheid. 

Waarr komt deze aandacht voor betrokkenheid bij de publieke sfeer van-
daan?? Het zou kunnen zijn dat de visie die ik hier probeer te ontwikkelen, 
nauww samenhangt met een bepaalde fase van stedelijkheid. Er is sprake van 
eenn overgangsperiode: de 19de eeuwse industriestad heeft langzaam maar 
zekerr plaatsgemaakt voor de 'pretstad' (Brunt 1989: 9). Vermaak en con-
sumptiee zijn toonaangevend geworden in deze nieuwe stedelijke context, 
diee steeds sterker gedomineerd lijk t te worden door jonge mensen met een 
goedee opleiding, een redelijk inkomen en betrekkelijk veel vrije tijd. Het is 
misschienn niet helemaal toevallig dat ik zelf tot deze categorie behoor. Mij n 
studiee kan worden beschouwd als een weerspiegeling van deze transforma-
tie.. In de volgende paragraaf ga ik hier nader op in. 

Nieuwee stedelijkheid 

Hett karakter van steden is in de afgelopen drie decennia zodanig veranderd, 

datt gesproken kan worden van een nieuwe stedelijkheid. Diverse studies 

wijzenn op binnensteden waarin vermaak, ontspanning en amusement de 

toonn zetten.9 

Dezee omgeving wordt niet meer gekenmerkt door een functionele schei-

dingg van diverse activiteiten, zoals recreatie, wonen en werken. De nieuwe 
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urbanee context heeft in verschillende opzichten een preïndustrieel karakter, 

waarinn vele activiteiten tegelijkertijd plaatsvinden en waarin geen eenduidig 

gebruikk is van tijd en ruimte. De overgang van werkstad naar pretstad is ge-

paardd gegaan met een verandering van de infrastructuur, zoals Brunt bena-

druktt in de volgende passage: 'Postindustriële steden hebben in overwegen-

dee mate een andere functie gekregen, eerder expressief dan instrumenteel. 

Zee zijn niet meer als productiecentra ingericht, maar als consumptiecentra 

enn brandpunten van exclusief vermaak' (ibid: 8). 

Dee gevolgen van deze structurele verandering voor het publieke domein 

zijnn vastgelegd in een aantal studies. Oosterman (1993) gebruikt in zijn ter-

rasonderzoekk Utrecht als model voor de opkomst van vertier in de Neder-

landsee steden in het algemeen. In de Domstad is het aantal vierkante meter 

terrassenn gegroeid van iets meer dan 500 in 1970 tot ruim 3000 in 1990 (ibid: 

181,, 2). Aan de hand van ontwikkelingen in een aantal straten in de Amster-

damsee Jordaan laat van Duren (1995:173) gedetailleerd zien in welke opzich-

tenn de stedelijke omgeving is veranderd. Sinds de jaren zeventig heeft dit 

gebiedd een geheel ander karakter gekregen. Het aantal horecagelegenheden 

iss toegenomen van 4 naar 18 en het aantal boetieks van 7 naar 13. Het aantal 

levensmiddelenwinkelss en traditionele werkplaatsen is drastisch afgeno-

men.. Wat hier op kleine schaal wordt gevonden speelt zich in de hele stad af. 

Eenn tekenend voorbeeld hiervan is dat het laatste grote industriële bedrijfin 

dee binnenstad - dropfabriek Kiene - eind jaren tachtig is gesloopt. 

Dezee stedelijke transformatie sluit aan op algemene maatschappelijke 

ontwikkelingen,, die hebben plaatsgevonden sinds de jaren zestig. Door de-

mocratiseringsprocessenn en een toename van welvaart heeft een cultuur van 

soberheidd en beheersing plaatsgemaakt voor een cultuur waarin consump-

tie,, expressie en genot centraal staan (Featherstone 1991, Maffesoli 1997, 

Wouterss 1990). In dezelfde periode heeft zich ook een differentiatie in sa-

menlevingsvormenn voorgedaan. Het conventionele gezinshuishouden, be-

staandd uit moeder, vader en kinderen is niet meer de zo vanzelfsprekende en 

overheersendee samenlevingsvorm als in de jaren vijftig . Er is sprake van een 

toenamee van kleine huishoudens, zoals alleenwonenden en samenwonen-

denn zonder kinderen. Deze verandering is vooral merkbaar in de grote ste-

den.. Gedurende de jaren zeventig en tachtig verhuizen vele traditionele ge-
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zinshuishoudenss uit de oude binnensteden naar nieuwbouwwijken in 
overloopgemeenten.. In de jaren tachtig en negentig wordt de stad steeds 
meerr een vestigingsplaats voor alleenstaanden en samenwonenden zonder 
kinderen.. Het zijn voornamelijk '... jongeren die, in tegenstelling tot vroe-
ger,, na afronding van hun studie en het verwerven van een vaste volledige 
betrekking,, in de stad blijven wonen' (Vijgen & Van Engelsdorp Gastelaars 
1991:: 4). Deze categorie stadsbewoners wordt ook 'nieuwe stedelingen' ge-
noemdd (Anderiesen en Reijndorp 1990: 72-5, Hausserman en Siebel 1988: 
14).. Nieuw heeft hierbij geen betrekking op het feit dat deze stedelingen zich 
recentt gevestigd hebben maar op het gegeven dat ze de stad op een nieuwe 
manierr gebruiken. Zij onderscheiden zich van andere categorieën stedelin-
genn door een publieke levenswijze, waarin ze de (semi-)openbare ruimtes 
vann de binnenstad frequent gebruiken voor sociale activiteiten, zoals uit 
etenn gaan en het ontmoeten van vriend (inn) en in cafés en andere uitgaans-
gelegenheden.. Zij kiezen voor een stedelijke levenswijze en hebben aldus 
Anderiesenn en Reijndorp, een kosmopolitische houding waarbij de onder-
zoekerss wijzen op: 'de gemengde relaties, de verre vakanties, de exotische 
kunstvoorwerpen.. Het alternatief voor Amsterdam is voor sommige eerder 
Berlijnn dan Almere' (Anderiesen en Reijndorp 1990: 74). 

Eenn gevolg van deze ontwikkelingen is dat de categorie alleenwonenden 
inn de jaren negentig in Amsterdam verreweg de grootste categorie is gewor-
den.. In 1995 bestaat 46% van de Amsterdamse hoofdbewoners uit alleenwo-
nendenn (O+S 1999: 17). In 2000 is dat 47 % (O+S 2000: 17). Het zijn met 
namee de jonge alleenwonenden die de 'sterkste uithuizigheid demonstre-
ren'' (Gadet 1999:22). Het is deze categorie die het meest gebruik maakt van 
dee publieke voorzieningen in de binnenstad en de 19de eeuwse gordel, zoals 
restaurants,, cafés en bioscopen. 

Dee hierboven geschetste ontwikkeling plaatst mijn aandacht voor de 
warmee stad in een bepaald kader. Het onderwerp van deze studie hoort bij 
eenn stad waarin plezier en vermaak steeds meer het karakter van de publieke 
sfeerr bepalen en waarin de openbare omgangsvormen sterk bepaald worden 
doorr jonge mensen met een goede opleiding, een redelijk inkomen en be-
trekkelijkk veel vrije tijd. De begrippen die sociologen gebruiken om de pu-
bliekee wereld te beschrijven, lijken niet meer aan te sluiten bij de verande-
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ringenn van het karakter van deze wereld. Het doel van deze studie is daarom 
ookk het verkennen van het terrein van de warme stad, dat wil zeggen de wij-
zee waarop personen betrokken zijn bij anderen in het publieke domein. Bij 
dezee verkenning staan de volgende vragen centraal. 1) Wat is de ruimtelijke 
contextt van stedelijke warmte? 2) Welke vormen van betrokkenheid doen 
zichh voor? en 3) Wat is de tijdsdimensie van de warme stad? 

11 Het begrip warme stad wijst op een ruimtelijke context van betrokken-
heid.. Ik vraag me af of het mogelijk is om deze context te duiden? Zijn er 
plekkenn aan te wijzen waar personen betrokken zijn bij onbekende anderen? 
Iss stedelijke warmte te lokaliseren in bepaalde ruimtes en zo ja, welke om-
standighedenn zijn hierop van invloed? 
22 We weten dat veel interacties in de publieke wereld een anoniem, vluch-
tigg en onpersoonlijk karakter hebben, maar doen zich ook interacties voor 
waarinn sprake is van betrokkenheid? Hoe zien die eruit? Hoe ontstaan en 
verlopenn ze? In wat voor type publieke interacties is sprake van stedelijke 
warmte?? Zijn terloopse interacties per definitie kil en koud? Doen zich ook 
minderr vluchtige contacten voor waarin stedelingen betrokken zijn bij an-
deren? ? 
33 Tot slot wil ik aandacht besteden aan de tijdsdimensie van stedelijke 
warmte.. Tijdens de verkenning van de warme stad ga ik na of de warme stad 
alleenn bestaat uit losstaande interacties die vluchtig zijn of dat er ook perio-
denn van langere duur zijn waarin personen de stad als warm ervaren. Wat is 
dee tijdseenheid van stedelijke warmte? Is zij net zo vluchtig en fragmenta-
rischh als interacties in de publieke sfeer? Of zijn er ook langdurige fases van 
stedelijkee warmte? 

Onderzoek k 

Welkee stappen heb ik gezet om een antwoord te krijgen op de boven gestel-

dee vragen? Met behulp van diverse methoden - documentenstudie, obser-

vatiess en interviews - heb ik zoveel mogelijk informatie verzameld om zicht 

tee krijgen op de warme stad. De bestudering van documenten - kranten, 

tijdschriften,, romans, gedichten, films en documentaires - leverde veel ma-

teriaall  op over betrokkenheid bij de stedelijke sfeer. Dit materiaal bood mij 
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helaass weinig aanknopingspunten om systematisch in te gaan op de on-
derzoeksvragen,, met name op die vragen die betrekking hebben op het ont-
staann en de ontwikkeling van warme interacties. 

Observerenn bleek als methode vruchtbaarder te zijn. Ik heb dag in dag uit 
gekekenn naar het gedrag van onbekenden, van vriend(inn)en en mezelf in 
hett publieke domein als ik bijvoorbeeld uitging, door de stad fietste of 
boodschappenn deed. Ik heb ook op een systematische wijze geobserveerd. Ik 
hebb me de vraag gesteld of het mogelijk is om de warme stad op een 'objec-
tieve'' wijze waar te nemen. Hoe geven personen blijk van hun betrokken-
heidd bij de publieke wereld? Hiervoor ben ik gaan observeren in diverse 
ruimtes100 en heb ik mijn observaties vergeleken met het ontwijkende gedrag 
datt Lofland beschrijft in A World of Strangers: zo min mogelijk opvallen, fy-
siekk contact uit de weg gaan, oogcontact vermijden en personen die er 
vreemdd of anders uitzien op een afstand houden. 

Uitt de observaties is naar voren gekomen dat zich veel situaties voordoen 
waarinn personen zich niet houden aan de regels van het privatiseren. Dit 
geldtt met name voor het beperken van expressiviteit en oogcontact, maar 
ookk ik ben er niet in geslaagd om stedelijke warmte systematisch en op grote 
schaall  waar te nemen.11 Kan op basis daarvan geconcludeerd worden dat de 
warmee stad slechts een beperkt aspect is van het sociale leven in het publieke 
domein?? Of is observeren niet de geijkte methode voor een onderzoek naar 
stedelijkee warmte? Misschien zijn personen wel degelijk betrokken bij ande-
ren,, maar is dat moeilijk af te lezen aan hun gedrag omdat het gaat om kleine 
subtielee gebaren en bewegingen, die zich niet makkelijk laten registreren in 
dee drukte van de stad. 

Alss ik mijn eigen beleving van de publieke sfeer in ogenschouw neem, 
blijk tt dat mijn betrokkenheid bij het publieke domein tevens afhankelijk is 
vann de wijze waarop ik betekenis geef aan de interacties in dit domein. Een 
onderzoekk naar de warme stad moet zich dus niet alleen richten op waar-
neembaarr gedrag, maar ook op gevoelens en gedachten. Gesprekken bieden 
hierbijj  uitkomst. 

Ikk heb veelvuldig ongerichte en terloopsee gesprekken gevoerd met stede-
lingenn over hun gebruik en beleving van de publieke sfeer. Tevens heb ik op 



26 6 Dee warme stad 

eenn meer formele en gestructureerde wijze interviews afgenomen. Welke 
personenn zouden mij het best inzicht kunnen geven in de warme stad? 

Dee ideale categorie informanten zou in mijn ogen bestaan uit stedelingen 
diee veel vrije tijd doorbrengen in de publieke sfeer. Deze personen kunnen 
mij ,, zo heb ik verondersteld, relevante informatie verstrekken over interac-
tiess in deze sfeer. Ik heb een aantal proefmterviews gehouden met personen 
uitt mijn directe omgeving, waarvan ik wist dat ze veel vrije tijd doorbrach-
tenn in de publieke wereld. Omdat deze interviews veel informatie oplever-
den,, heb ik besloten om op deze ingeslagen weg verder te gaan. Ik ben ver-
volgenss aan mijn informanten gekomen met behulp van de 'sneeuw-
balmethode'' (Lofland & Lofland 1995: 38). Ik heb de geïnterviewden ge-
vraagdd of ze mij in contact kunnen brengen met anderen die veel sociale ac-
tiviteitenn ontplooien in de binnenstad en hierover met mij willen praten. 

Ikk heb gekozen voor Amsterdam omdat deze stad bij uitstek een voor-
beeldd is van een stad waar uitbundig de nieuwe stedelijkheid wordt gemani-
festeerd.. Meer dan de helft van de Amsterdamse bevolking bestaat uit al-
leenstaandenn en samenwonenden zonder kinderen.12 wat zijn weerslag heeft 
opp de aanwezigheid en het gebruik van publieke gelegenheden, als cafés, res-
taurantss en discotheken. Een andere reden om voor Amsterdam te kiezen, 
heeftt betrekking op het feit dat ik er jarenlang woon en de stad goed ken, zo-
datt ik de belevingen van mijn informanten kan plaatsen in de sociale en 
ruimtelijkee context van Amsterdam. 

Ikk heb niet bewust gekozen om een bepaalde categorie stedelingen te in-
terviewen,, maar omdat ik ben begonnen met het interviewen van mensen 
uitt mijn directe omgeving, is er toch sprake geweest van een selectie. Na de 
eerstee 15 interviews werd duidelijk dat de meeste informanten tussen de 25 
enn 35 zijn, een hoge opleiding hebben, alleen wonen of samenwonen zonder 
kinderenn en een actief sociaal leven hebben in de publieke sfeer. Kortom, de 
meestee informanten voldeden aan de criteria van 'nieuwe stedelingen'. 

Ikk heb vervolgens informanten geselecteerd om meer inzicht te krijgen in 
aspectenn van de warme stad die nog onderbelicht zijn gebleven. Hierbij heb 
ikk gestreefd naar een 'theoretische representatie' en niet naar een statistische 
representatiee (Strauss &Corbin 1990:177-9). Het gaat in dit onderzoek niet 
omm de spreiding van gedrag over categorieën bewoners, maar om het be-
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schrijvenn van vormen van gedrag en betekenissen hiervan. Hiertoe ben ik 
opp zoek gegaan naar informanten die mij meer zouden kunnen vertellen 
overr bepaalde vormen van stedelijke warmte. Ik heb ook mensen geïnter-
viewdd die sinds kort in de stad wonen, omdat ik wilde weten hoe zij betrok-
kenn raken bij een voor hen relatief onbekende publieke wereld. Ik heb te-
venss mensen boven de veertig geïnterviewd om na te gaan of hun be-
trokkenheidd bij de publieke sfeer in de loop der tijd een ander karakter heeft 
gekregen. . 

Inn totaal heb ik 45 personen op semi-gestructureerde wijze geïnterviewd. 
Hunn leeftijd ten tijde van het interview varieert van 19 tot en met 56 jaar. 
Hunn woonduur in Amsterdam varieert van 1 tot en met 56 jaar. Het grootste 
deell  behoort tot de leeftijdscategorie 25-35 jaar. De meeste informanten wo-
nenn tussen de 5 en 10 jaar in Amsterdam. Het merendeel woont in de stads-
delenn die tegen de binnenstad aanliggen, zoals de Pijp en de Jordaan. Het 
aandeell  van mannen en vrouwen in de groep respondenten is gelijk. Er is 
eenn grote variëteit aan beroepen, zoals theatertechnicus, accountant en lera-
res.. Voor allen geldt dat ze graag wonen in Amsterdam en niet de intentie 
hebbenn te verhuizen naar een andere plaats. De meesten vertonen de ken-
merkenn van mijn eerste groep geïnterviewden, namelijk dat ze alleen wonen 
off  samenwonen zonder kinderen, deel uitmaken van een netwerk van 
vriend(inn)enn en familie, beschikken over relatief veel vrije tijd en een hoge 
opleidingg (hbo/universiteit) hebben gevolgd. 

Mij nn nieuwe stedelingen zijn over het algemeen 'bekenners' (Heinemeij-
err 1968: 28), personen die genieten van het stedelijke leven. Ze verkeren 
graagg in het centrum van de stad en ontplooien daar ook vele activiteiten in 
hunn vrije tijd. Hun levensstijl valt te typeren met de term integrativity (Han-
nerzz 1980: 255-61). Dit betekent dat ze contact met anderen niet uit de weg 
gaann en er naar streven verbindingen te leggen tussen vriend(inn)en en ken-
nissen.. De betrokkenheid bij de stad en stedelingen is - met andere woorden 
-- onderdeel van hun manier van leven. 

Omm invulling te geven aan het begrip de warme stad heb ik gekozen voor 
eenn open werkwijze, waarmee ik aan kan sluiten bij het perspectief van mijn 
informanten.. Een aantal relevante onderwerpen en begrippen, opgenomen 
inn bijlage 1, heeft de interviews in enige mate gestructureerd. Ik heb mijn in-
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formantenn laten praten over hun meest recente belevingen in de stad, zoals 

uitgaan,, cafébezoek, zitten in het Vondelpark, winkelen en over de markt 

lopen.. Ik heb gevraagd wat ze in die situaties gedaan hebben, welke interac-

tiess ze zijn aangegaan en welke gedachten en gevoelens ze hierbij hebben ge-

had.. Ze hebben de vrijheid gekregen om hierover zo uitgebreid mogelijk te 

vertellen.. Door associatie zijn ze op uiteenlopende interacties in de publieke 

sfeerr gekomen.53 

Omm na te gaan of hun belevingen het publieke domein betreft, ben ik in-

gegaann op de wijze waarop mijn informanten zich verhouden tot de ruimtes 

waarr ze over praatten. Ik heb gevraagd hoe vaak ze er komen, of ze er privile-

gess hebben, of ze personen bij naam kennen en of ze het merendeel van de 

aanwezigenn beschouwen als bekenden en/of vriend(inn)en. 

Dee methodologie die ten grondslag ligt aan dit onderzoek is die van de 

'constantee vergelijking' (Glaser & Strauss 1967: 101). In tegenstelling tot de 

positivistischee en kwantitatieve methode vindt bij deze onderzoeksbenade-

ringg de uitvoering van het onderzoek plaats in wisselwerking met de onder-

zochtee realiteit. De onderzoeker reflecteert constant op het verkregen mate-

riaal,, zodat al inspelend op ontwikkelingen in het onderzoek nieuwe 

aandachtspuntenn en vragen worden geformuleerd. De onderzoeker gaat na 

welkee informatie ontbreekt en op welke wijze deze verkregen kan worden. 

Dezee methode is geschikt om op basis van kwalitatief onderzoek concepten 

tee formuleren en vormen van gedrag te beschrijven. Materiaal dat betrek-

kingg heeft op dezelfde thema's wordt met elkaar vergeleken. De onderzoe-

kerr gaat na waarin de gegevens overeenkomen en waarin die van elkaar ver-

schillenn om patronen te destilleren uit de onderzoeksgegevens. Dit type 

onderzoekk heeft het karakter van een zoektocht en wordt veel gebruikt bij 

explorerendd onderzoek, zoals het onderhavige. 

Inn het onderzoek is waar mogelijk gebruik gemaakt van 'triangulatie' 

(Denzinn & Lincoln 1994:2). Dit betekent dat de onderzoeksvraag wordt be-

antwoordd door gebruik te maken van verschillende onderzoekstechnieken, 

zoalss interviews en observaties. Dit type onderzoek kenmerkt zich door het 

hanterenn van het 'verzadigingsprincipe': onderzoek van een thema of deel-

gebiedd wordt beëindigd als er geen nieuwe relevante informatie is te vinden 

(Westerr 1987: 35). 
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Tijdenss mijn onderzoek is er sprake geweest van een voortdurende re-
flectieflectie op het verzamelde materiaal. Als na analyse duidelijk werd dat be-
paaldee interactievormen onvoldoende geëxploreerd waren, heb ik daar in 
hett vervolg van het onderzoek aandacht aan besteed. Bijvoorbeeld, een in-
teractievormm die ik in eerste instantie over het hoofd heb gezien en een in-
formantt ter sprake heeft gebracht, heb ik in de vraagstelling bij de volgende 
interviewss geïntroduceerd. 

Omdatt dit onderzoek betrekking heeft op een onontgonnen onderzoeks-
gebiedd zijn er niet altijd even accurate begrippen voor handen geweest om 
dee bestudeerde interacties te benoemen. Ik heb diverse begrippen ontwik-
keldd om de warme stad te kunnen duiden en beschrijven. De constructie 
vann begrippen en categorieën heeft plaatsgevonden door steeds op basis van 
recentt verzamelde informatie na te gaan of de eerder ontwikkelde concep-
tenn nog aansluiten op de onderzochte vormen van betrokkenheid. Als ge-
volgg hiervan zijn sommige begrippen nader gedefinieerd en hebben ze een 
meerr specifieke invulling gekregen. Mij n voorkeur is uitgegaan naar con-
ceptenn die mijn informanten hebben aangedragen, met name als die kort en 
bondigg weergeven wat voor hen van belang is. Als deze niet voor handen 
waren,, heb ik zelf passende begrippen geformuleerd.'4 

Iemandd die net als ik persoonlijk betrokken is bij de sociale wereld die hij 
heeftt onderzocht, kan rekenen op enige scepsis van zijn collega's. Zijn per-
soonlijkee betrokkenheid zou het sociaal-wetenschappelijke inzicht vertroe-
belen.. Ook in deze discussie is sprake van een moreel geladen tegenstelling. 
Sociaal-wetenschappelijkk onderzoek wordt geassocieerd met rationaliteit, 
beheersingg en afstandelijkheid. De privé-wereld van vriend(inn)en en ken-
nissenn wordt geassocieerd met emotionaliteit, impulsiviteit en betrokken-
heid.. Het zijn gescheiden werelden. Ze zijn onverenigbaar. Als dat wel ge-
beurtt wordt de vriendschap minder betrokken en de wetenschap minder 
rationeel.. Hoe consciëntieus en afstandelijk onderzoekers zich ook opstel-
len,, hun persoonlijke achtergrond zal evenwel vaak een belangrijke rol spe-
len.. Dit kan op diverse manieren gebeuren. Onderzoekers stellen vragen op 
hunn eigen wijze, voelen aan of ze wel of niet door moeten vragen, en be-
ïnvloedenn met hun woordkeus de interviewsituatie. Respondenten stellen 
zichh bij de ene onderzoeker anders op dan bij de andere. De persoonlijke 
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achtergrondd is niet alleen van invloed op de interviewsituatie, maar ook op 

hett perspectief dat onderzoekers hanteren. Een sociaal fenomeen kan op 

verschillendee wijzen bestudeerd en waargenomen worden. De wijze waarop 

ditt plaatsvindt is afhankelijk van de persoonlijke achtergrond van de onder-

zoekerr en diens intellectuele en politieke visie op de samenleving. De sociale 

realiteitt die onderzoekers beschrijven, ontstaat in wisselwerking met de 

voorstellingg die zij ervan hebben. Daarom is het ook mogelijk dat verschil-

lendee beoefenaren van de sociale wetenschappen beschrijvingen en inter-

pretatiess van eenzelfde studieobject geven die op wezenlijke punten van el-

kaarr afwijken.15 

Hoee moeten sociologen omgaan met deze spanningsverhouding tussen 

distantiee en betrokkenheid? Johnson en Altheide (1993) zeggen dat de per-

soonlijkee achtergrond van de onderzoeker per definitie van grote invloed is 

opp etnografisch onderzoek. Zij trekken de autoriteit van een onderzoeker 

omm een sociale wereld te bestuderen en te beschrijven evenwel niet in twijfel. 

Zijj  stellen wel dat onderzoekers zich bewust moeten zijn van hun perspec-

tieff  en duidelijk moeten maken hoe dit van invloed is op het onderzoeks-

process door zo nauwkeurig mogelijk aan te geven hoe zij hun onderzoek 

hebbenn uitgevoerd. 

Tijdenss mijn onderzoek heeft het probleem van distantie en nabijheid 

zichh voornamelijk voorgedaan bij de interpretatie van het materiaal. Veel 

vann wat ik te horen kreeg was voor mij vanzelfsprekend, waardoor ik moeite 

hadd om erop te reflecteren en om het in een sociologische en maatschappe-

lijk ee context te plaatsen. Door me te verdiepen in andere typen stedelingen 

inn heden en verleden, heb ik vragen kunnen formuleren, waarmee ik het on-

derzoeksveldd van de warme stad heb geproblematiseerd. 

Onderzoekk doen, analyseren en schrijven gaan hand in hand en vormen 

cyclii  die leiden tot een scherper inzicht in de onderzoeksmaterie. Er zijn 

evenwell  perioden te onderscheiden waarin het een de overhand heeft op het 

andere.. Tijdens mijn dissertatieonderzoek lag de eerste vijfjaar de nadruk 

opp onderzoek doen, in de tweede helft is de nadruk komen te liggen op ana-

lyserenn en schrijven. Maar ook in de tweede periode heb ik mijn proefschrift 

dagelijkss gevoed met mijn deelname aan de publieke wereld. Door rond te 

lopen,, te observeren en met mensen te praten, heb ik mijn analyse van de 
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warmee stad in wisselwerking met de dagelijkse praktijk verfijnd en beter on-
derr woorden kunnen brengen. 

Hett exploreren van de warme stad is niet alleen gevoed door mijn parti-
cipatiee in het publieke domein, maar ook door mijn activiteiten in de aca-
demischh wereld. In de tweede helft van de jaren negentig heb ik diverse ar-
tikelenn gepubliceerd over de warme stad (1997a, 1997b, 1998a, 1998b, 1998c, 
1999a).. De reacties van collega's op deze publicaties heb ik gebruikt als 
richtlij nn bij de verdere verkenning van mijn onderzoeksterrein. Tevens ben 
ikk geïnspireerd geraakt door de reacties op mijn lezingen over mijn disser-
tatieonderzoekk in binnen- en buitenland (1995,1996,1997c, 1998e, 1999b). 

Naa beëindiging van mijn aio-aanstelling moest ik de luxe positie van vrij -
gesteldd academicus inleveren voor een baan om mijn dagelijkse brood te ver-
dienen.. Ik heb het proefschrift noodgedwongen moeten afronden in mijn 
vrijee tijd. Maar gelukkig vond mijn werk plaats in de academisch wereld -
onderwijss geven en onderzoek doen - waardoor ik contact bleef houden met 
dee sociaal-wetenschappelijke discipline. Mij n universitair docentschap heeft 
enkelee malen een expliciete relatie gehad met mijn dissertatieonderzoek, zo-
alss tijdens het geven van de werkgroep 'observeren' en het leeronderzoek 'de 
warmee stad'. Van de onderzoeken die ik gedaan heb om de kost te verdienen, 
heeftt het onderzoek naar buurtbetrokkenheid een expliciete relatie met de 
warmee stad (i998d). Voor dit onderzoek heb ik diverse betekenislagen van 
betrokkenheidd onderscheiden en beschreven. Ofschoon de studie het pa-
rochialee domein betreft, heeft deze exercitie over betrokkenheid me gehol-
penn bij de analyse van mijn interviews en observaties voor mijn promotieon-
derzoek. . 

Hoewell  mijn onderzoek gedaan is in een bepaalde ruimtelijke en histori-
schee context ben ik van mening dat de warme stad - betrokkenheid bij het 
publiekee domein - niet per definitie verbonden is aan de stad waar ik het 
onderzoekk gedaan heb, Amsterdam. Tijdens bezoeken aan steden als Ber-
lijn ,, New York, Londen, Toronto en San Francisco heb ik uiteenlopende 
vormenn van betrokkenheid bij de publiek sfeer waargenomen. Een systema-
tischee vergelijking van steden in uiteenlopende landen kan belangwekkende 
overeenkomstenn en verschillen opleveren in stedelijke warmte. Internatio-
naall  vergelijkend onderzoek kan inzicht geven in de omstandigheden die 
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vann invloed zijn op het fenomeen van de warme stad, zoals etnische samen-
stelling,, economische ontwikkeling, weersgesteldheid, religie, tolerantie, 
cultuur,, politiek klimaat en sociale zekerheid (Becker & Horowitz 1977, 
Ganss 1991, Jansen 1984, Lofland 2000). 

Sindss 1990 is het gezelschap onderzoekers dat zich bezighoudt met de pu-
bliekee sfeer uitgebreid. Diverse studies zijn verschenen die op een of andere 
wijzee betrekking hebben op de warme stad. Jan Oosterman (1993) heeft met 
zijnn terrasonderzoek een deelaspect van de warme stad verkend: het kijken 
naarr mensen. Oosterman en ik verschillen in de wijze waarop we het kijken 
naarr mensen analyseren. Behalve dat Oosterman zich beperkt tot het terras 
alss kijkterrein en ik het hele publieke domein - dus ook pleinen, straten, 
parkenn en cafés - als kijkruimte beschouw, is er een ander verschil aan te 
wijzen.. Oosterman problematiseert het kijken naar mensen in mindere 
matee dan ik dat doe, waarschijnlijk omdat hij niet zozeer geïnteresseerd is in 
hett kijken naar mensen als micro-sociologsich proces maar eerder als illu-
stratiee van de pretstad. Niettemin heb ik vruchtbaar gebruik gemaakt van 
zijnn materiaal, zoals zal blijken uit mijn verwijzingen naar zijn proefschrift. 

Bruntt bouwt in Stad (1996) voort op zijn inaugurale rede De magie van de 

stadstad (1989), waarin hij een lans breekt voor de publieke wereld als belangrijk 
stedelijkk onderzoeksterrein. In zijn inaugurale rede geeft hij aan dat de pu-
bliekee wereld complex en gelaagd is en dat zij op uiteenlopende manieren 
verwevenn is met de privé-wereld. Deze visie is het vertrekpunt geweest van 
mijnn promotieonderzoek. De discussies die Brunt en ik de afgelopen jaren 
hebbenn gevoerd over mijn dissertatieonderzoek hebben hun neerslag gekre-
genn in een hoofdstuk van Stad, lDe koude stad, de warme stad\ Brunt's empi-
rischee verkenning van de warme stad heeft betrekking op de erotische di-
mensiee van de publieke wereld. Deze dimensie vormt een aspect van het 
geschakeerdd palet van de warme stad dat ik in deze studie beschrijf. 

Lynn Lofland heeft 25 jaar na A World of Strangers een nieuw belangwek-
kendd boek over het publieke domein gepubliceerd: The Public Realm. Explo-

ringring The City's Quintessential Social Territory (1998). Lofland stelt met spijt 
vastt dat een kwart eeuw na haar eerste studie het publieke domein nog 
steedss een regio incognita is, zeker in vergelijking met andere sociologische 
terreinenn als arbeid, familie en etniciteit. Met behulp van eigen observaties 
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enn publicaties van anderen brengt zij het onontgonnen terrein in kaart. In 
hett eerste deel van haar studie doet ze dit door in te gaan op de geografie, ge-
schiedeniss en cultuur van dit domein. In dit deel maakt zij ruimte vrij voor 
dee aangename aspecten van de publieke wereld. Met name de passages over 
'interactionall  pleasures' (ibid: 77) hebben raakvlakken met de warme stad. 
Hett is daarom ook niet verwonderlijk dat Lofland hier een aantal maal ver-
wijstt naar mijn dissertatieonderzoek en zelfs een citaat uit een van mijn in-
terviewss heeft overgenomen. 

Inn het tweede deel behandelt Lofland de bedreigingen van het publieke 
domeinn en verandert de toon van haar boek radicaal. Lofland spreekt over 
'privatism''privatism' (1998:143, 4). Hiermee wijst ze op een ontwikkeling die inhoudt 
datt steeds meer mensen zich terugtrekken in hun privé-wereld. Deze ont-
wikkelingg valt ogenschijnlijk moeilijk te rijmen met de warme stad. Immers 
mijnn aandacht gaat uit naar hoe stedelingen betrokken raken bij de publieke 
wereld.. Het verschil tussen Lofland's visie en de mijne houdt verband met 
hett soort steden waar wij naar kijken. Lofland besteedt voornamelijk aan-
dachtt aan Noord-Amerikaanse steden. Zij integreert in haar betoog geen 
stedenn met een vitaal publiek leven, waar 'privatism' weinig vat op lijk t te 
hebben.. In menig Europese stad is juist sprake van een tegengestelde ont-
wikkelingg van 'ptivatism': 'publicism', een bloei van het publieke leven. Mij n 
studiee heeft betrekking op zo'n levendige Europese stad, Amsterdam. In de 
contextt van zo'n type stad moet de warme stad geplaatst worden. 

Eenn andere verkenner van de publieke wereld van de stad is Gadet (1999). 
Hijj  is nagegaan welke plekken jonge alleenstaanden (18-35 jaar) in Amster-
damm bezoeken. Gadet verdeelt de openbare ruimte in vier categorieën: hore-
cagelegenheden,, culturele voorzieningen, winkels en buitenruimtes. Voor 
watt betreft horecagelegenheden heeft hij geconstateerd dat er sprake is van 
parochialisering;; de jonge alleenstaanden hebben de neiging om soortgelijke 
anderenn op te zoeken. Wat betreft de overige drie categorieën is dat nauwe-
lijk ss het geval. In Gadet's studie ligt de nadruk op waar jonge alleenstaanden 
komenn en niet zo zeer op wat ze er doen en welke interacties ze er aangaan. In 
mijnn proefschrift ga ik hier juist wel op in. Gadet kijkt voornamelijk naar de 
parochialee dimensie van het stedelijke leven, ik kijk naar de sociale wereld 
vann het publieke domein. 
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Voordatt ik in de komende hoofdstukken de verschillende aspecten van 

dezee wereld beschrijf, bespreek ik de opzet van mijn proefschrift. 

Opzett van het boek 

Dezee studie dient gelezen te worden als een terreinverkenning van een spe-
cifiekee dimensie van het publieke domein, de warme stad. Ik laat zien dat dit 
domeinn meer is dan een plek waar stedelingen interacties met onbekende 
anderenn vermijden. Aan de hand van een observatie van ogenschijnlijk tri-
vialee interacties, die in menig stadssociologische beschouwing gelden als 
voorbeeldenn voor de koude stad, geef ik aan dat stedelingen op diverse ma-
nierenn betrokken zijn bij anderen. Ik benader deze interacties als kleine tij -
delijkee instituten, die net als andere instituten, zoals familie en arbeid, een 
bepaaldee vorm kennen en een bepaalde betekenis hebben. Deze interacties 
zijnn de elementen die gezamenlijk de sociale wereld van het publieke do-
meinn vormen. Het zijn de bouwstenen die stedelingen gebruiken om het 
publiekee domein te transformeren in een ruimte waarin ze stedelijke warm-
tee ervaren. Ik laat zien dat de totstandkoming van deze interacties coördi-
natiee en coöperatie vergt van de participanten. Gedurende enkele ogenblik-
kenn construeren ze deze kleine en tijdelijke instituten. Om na te gaan hoe 
dezee tot stand komen, hanteer ik een welhaast microscopische blik. Dit 
komtt tot uiting in de verslaglegging van mijn onderzoek; ik zoom in op de 
subtielee wijze waarmee personen stap voor stap betrokkenheid tot stand 
brengen. . 

Voordatt ik dit doe geef ik eerst het ruimtelijke kader weer waarin de te be-
schouwenn interacties geplaatst moeten worden. In hoofdstuk 2, 'Het plooi-
baree landschap van de koude/warme stad', ga ik in op het ruimtelijke aspect 
vann de warme stad en geef ik aan dat de warme stad geen betrekking heeft op 
dee stad als geheel. De stad bestaat afwisselend uit warme en koude plekken. 
Afhankelijkk van diverse omstandigheden ervaren personen in ruimtes kill e 
off  warme interacties. Ik geef in dit hoofdstuk aan welke omstandigheden van 
invloedd zijn op de lokatie van stedelijke warmte. 
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Nadatt duidelijk is geworden hoe de ruimtelijke context van de warme 
stadd eruit ziet, richt ik me op de interacties waarin sprake is van stedelijke 
warmte.. Om het geheel overzichtelijk te houden presenteer ik deze interac-
tiess op een specifieke wijze; de volgorde van de hoofdstukken wordt bepaald 
doorr het type interactie dat ik bespreek. In hoofdstuk drie en vier ga ik in op 
interactiess die overeenkomen met het gangbare beeld van de omgang in het 
publiekee domein. In deze hoofdstukken bespreek ik interacties die op het 
eerstee gezicht vluchtig, anoniem en onpersoonlijk zijn. Ik laat zien dat deze 
interactiess diverse 'warme' betekenislagen hebben. 

Inn hoofdstuk3, 'Het publieke domein als kijkruimte', laat ik zien dat kij-
kenn naar mensen meer is dan afstandelijk observeren. Door in te gaan op de 
betekenissenn die personen geven aan het kijken, maak ik duidelijk op welke 
wijzee betrokkenheid schuilgaat achter het ogenschijnlijke kill e kijken naar 
mensen. . 

Inn hoofdstuk 4, 'Het publieke domein als plek voor terloopse contacten', 
gaa ik voor het eerst in op contacten tussen onbekenden. Ik beschrijf het mi-
nimalee contact dat plaatsvindt tijdens terloopse interacties. Achtereenvol-
genss beschrijf ik hoe kortstondige verbale, tactiele en visuele interacties ste-
delijkee warmte genereren. 

InIn hoofdstuk 5, 'Het publieke domein als ontmoetingsplaats van onbe-
kenden',, laat ik zien dat contacten tussen onbekenden niet alleen een ter-
loopss karakter hebben, maar dat zich ook interacties voordoen die weinig 
vluchtigg zijn. Ik geef aan op welke wijze vriendelijke gesprekken, intieme 
ontmoetingenn en erotische contacten deel uitmaken van de publieke we-
reld. . 

Dee terreinverkenning van de warme stad beperkt zich niet alleen tot in-
teractiess tussen vreemden. In hoofdstuk 6, 'Het publieke domein als trefpunt 
vann vriend(inn)en en bekenden', kijk ik naarde wijze waarop vriend(inn)en 
enn bekenden met elkaar omgaan in de publieke wereld en wat dit betekent 
voorr hun betrokkenheid bij deze wereld. Ik laat zien op welke wijze deze 
omgangg een geïntegreerd onderdeel is van het publieke domein. 

Vervolgenss ga ik in op de tijdsdimensie van stedelijke warmte. In hoofd-

stukstuk 7, 'Het publieke domein als belevenisruimte', laat ik zien dat de warme 
stadd niet alleen bestaat uit losstaande interacties die vluchtig zijn maar ook 
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uitt 'heerlijke dag-ervaringen': perioden van langere duur waarin de betrok-

kenheidd bij de publieke sfeer allesoverheersend is. De verschillende interac-

tievormenn die besproken zijn in de voorgaande hoofdstukken, vormen de 

onderdelenn waaruit een heerlijke dag bestaat. De participanten worden op-

genomenn in het stedelijke leven en komen van de ene bijzondere ervaring 

terechtt in de andere. Ik beschrijf achtereenvolgens hoe zij op een solitaire 

wijzee van de stedelijke sfeer genieten, hoe zij in groepsverband stedelijke 

avonturenn meemaken en hoe zij een euforische ervaring ontlenen aan de 

publiekee wereld. 

Inn hoofdstuk 8, 'Het terrein van de warme stad', geef ik een samenvatting 

vann mijn bevindingen en plaats ik deze in een bredere maatschappelijk con-

text.. Tevens signaleer ik de beperkingen van mijn onderzoek en wijs ik op 

enkelee witte vlekken in de regio incognita van de warme stad. Een veel ge-

hoordee kritiek op interactieonderzoek is dat hierin maatschappelijke di-

mensies,, zoals de sociaal-economische en historische context van interac-

ties,, worden veronachtzaamd. Hoewel het onderzoek gericht is op het 

micro-sociologischee niveau van interacties wil ik in het laatste hoofdstuk 

dezee dimensies betrekken bij mijn verkenning van de warme stad. 

Noten n 

ii  Ik hanteer het volgende systeem van verwijzen. Als ik citeer of- eventueel door te 
parafraserenn - verwijs naar een specifieke passage, vermeld ik de naam van de au-
teur,, het jaar van publicatie van het werk en de pagina waar het citaat of de be-
treffendee passage te vinden is. Ik vermeld alleen de naam van de auteur en het 
jaarr van publicatie van het werk als ik verwijs naar een centraal begrip of idee in 
hett werk van een auteur, als ik een studie typeer of beschrijf, of als ik een studie 
aanhaall  als voorbeeld van een type onderzoek of van een bepaalde stroming of 
richting. . 
Buitenlandstaligee begrippen zijn cursief gezet. Geciteerde begrippen en lange ci-
tatenn uit de sociaal-wetenschappelijke literatuur staan tussen enkelvoudige aan-
halingstekens,, net als begrippen die ik zelf heb benoemd. Citaten uit interviews 
mett informanten staan tussen dubbele aanhalingstekens. Titels van boeken zijn 
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cursieff  gezet zonder aanhalingstekens, titels van hoofdstukken en artikelen zijn 

ookk cursief gezet, maar wel met (enkelvoudige) aanhalingstekens. 

22 Brunt (1996: 37-47) gaat uitgebreid in op de discussie of het gepast is om te spre-

kenn over de Chicago-school. 

33 Deze contrasten worden vaak als absoluut beschouwd, wat niet altijd overeen-

komtt met de intenties van de schrijver. Tönnies bijvoorbeeld schetst twee ideaal-

typischee samenlevingsverbanden die in werkelijkheid slechts in mengvormen te 

vindenn zijn (Tromp 1982: 91-3). 

44 De volgende onderzoekers hebben aandacht besteed aan de 'warme' aspecten 

vann het privé-domein: Axellrod (1956), Babchuck & Bates (1963), Fischer (1981), 

Formm & Stone (1954), Greer (1956), Greer & Kuba (1959), Reiss (1959), Smith, 

Formm & Stone (1954) en Tomeh (1964,1967). 

55 De volgende onderzoekers hebben aandacht besteed aan de 'warme' aspecten 

vann het parochiale domein: Jacobs (1961), Gans (1963), Stone (1954), Suttles 

(1968),, Whyte (1943) en Young and Willmot {1957). 

66 Er is een vergelijking gemaakt tussen diverse stedelijke en minder stedelijke ge-

biedenn in de omgeving van San Francisco. De mate van stedelijkheid is gebaseerd 

opp de variabele bevolkingsgrootte. 

77 Bahrdt (1961) en Sennett (1978) zien beiden een onttakeling van het publieke do-

meinn ten faveure van de privé-wereld. Stedelingen trekken zich terug in de intie-

mee sfeer van hun huis en gebruiken de publieke sfeer voornamelijk om van a 

naarr b te gaan. Deze sfeer heeft nauwelijks nog de betekenis van een ontmoe-

tingsplaats.. Het is treffend dat Sennet in dit verband Lofland en Goffman aan-

haalt:: 'The imagery of crowds regnant today is in one way an extension of this 

19thh Century of isolation. The works of Lyn Lofland and Erving Goffman have 

exploredd in great detail, for instance, the rituals by which strangers on crowded 

streetss give each other littl e clues of reassurance which leave each person in isola-

tionn at the same time ...' ibid: 299). 

88 In het begin van de jaren negentig is het begrip privatiseren vaak gebruikt in ver-

bandd met grootschalige stedelijke projecten, zoals het IJ-oeverproject in Amster-

damm (cf. Brunt et al. 1990). Het gaat om een samenwerkingsverband tussen pri-

vatee ondernemers en gemeenten. Deze samenwerking met het bedrijfsleven 

wordtt bekritiseerd omdat het publieke domein hierdoor zou worden aangetast 

(Hajerr 1988). 

99 In de volgende studies wordt verwezen naar de stad als centrum van vertier en 

exclusieff  vermaak: Brunt (1989), Burgers (1992), van Duren (1995), Featherstone 

(1991)77 Hausserman en Siebel (1988), Maffesoli (1997) en Oosterman (1993). 
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ww Ik heb observaties gedaan in cafés (de Tuin, het Molenpad, de Prins, de Hoogte, 

hett Loosje), discotheken (Mazzo, Roxy, Odeon, Soulkitchen), op markten (de 

Dappermarkt,, de Albert Cuyp, Ten Cate-markt, Lindemarkt), in straten van het 

centrumm (de Oude Hoogstraat, Damrak, Kalverstraat, Leidsestraat, Spui), pleinen 

(Waterlooplein,, Leidseplein, Rembrandtplein, Nieuwmarkt) en parken (Von-

delpark,, Oosterpark en Westerpark). 

nn Mij n observaties komen overeen met de observaties die studenten hebben ge-

daann voor de werkgroep observeren, die heb ik gegeven in de periode 1995-1997. 

1212 Niet alle alleenstaanden en samenwonenden zonder kinderen zijn nieuwe stede-

lingen.. Bij de eerste categorie zit bijvoorbeeld ook een groot deel oudere stede-

lingen,, zoals weduwen en weduwnaren. 

J33 Ze hebben door deze benadering het interview, dat gemiddeld twee uur duurde, 

alss een intensief gesprek beleefd. Voor velen is het interview de eerste keer ge-

weestt dat ze hebben gereflecteerd over publieke interacties en de gevoelens en ge-

dachtenn die ze daarbij hebben gehad. Het gebeurde regelmatig dat informanten 

enigee tijd na het interview contact met mij zochten om voorbeelden te geven van 

interactiess in het publieke domein. 

144 Deze termen dienen aansprekend te zijn en een eenduidige betekenis te hebben. 

Anderss raakt het inzicht in de materie vertroebeld en ontstaat er misverstand en 

onbegrip.. Ter verduidelijking van het verloop van dit keuzeproces, geef ik een 

voorbeeldd uit de praktijk. In een van mijn eerste publicaties over de warme stad 

(1993)) heb ik het begrip intimiteit gebruikt voor alle interacties waarin sprake is 

vann betrokkenheid. Uit de reacties op deze publicatie is gebleken dat voor velen 

intimiteitt alleen betrekking heeft op interacties die erotisch getint zijn of waarin 

personenn zich innig met elkaar verbonden voelen. De les die ik hieruit heb ge-

trokkenn is dat ik intimiteit heb gereserveerd voor deze categorie interacties (zie 

hoofdstukk 5) en dat ik de overige interactie op een andere wijze heb benoemd. 

1$1$ Bekende voorbeelden hiervan zijn de studies van Redfield (1930) en Lewis (1951) 

overr Tepotzlan, van Mead (1928) en Freeman (1983) over Samoa en van Whyte 

(1943)) en Boelen (1992) over Street Corner Society. 



HOOFDSTUKK 2 

IkIk zie alleen maar auto's en bijna geen mensen 
opop straat 

Hett plooibare landschap van de 
koude/warmee stad 

Inleiding g 

Hett begrip de warme stad lijk t te duiden op het gegeven dat de stad als ge-
heell  warm is. Dat is niet het geval. De stad is afwisselend koud en warm. In 
ditt hoofdstuk bespreek ik het plooibare landschap van de koude/warme 
stadd en ga ik in op de omstandigheden die haar vormgeven. 

Hett publieke domein speelt hierbij een cruciale rol. De warme stad is 
namelijkk in eerste instantie afhankelijk van de aanwezigheid van dit do-
mein.. Het is een noodzakelijke voorwaarde voor het ontstaan van stedelij-
kee warmte. Voordat we de ruimtelijke context van de warme stad kunnen 
aangevenn moet, daarom ook eerst inzicht worden verkregen in de locatie 
vann het publieke domein. 

Hett publieke domein bestaat uit die openbare ruimtes waarin de meeste 
aanwezigenn elkaar niet persoonlijk kennen. In de definitie van Lofland is er 
sprakee van een publiek domein '... when the dominating relational form 
foundd in some fysical space is stranger or categorial' (Lofland 1998:14). De 
locatiee van het publieke domein is dus afhankelijk van het type relaties in 
eenn ruimte. Het gevolg hiervan is dat'... realms are not geographically or 
physicallyy rooted pieces of space. They are social, not physical territories' 
(ibid:: 11). 

Hett publieke domein heeft als gevolg hiervan een beweeglijk en plooi-

baarr karakter (zie ook Raban 1988). Sommige cafés in de Amsterdamse bin-



40 0 Dee warme stad 

nenstadd hebben overdag een gemêleerd en daardoor publiek karakter, maar 
tussenn vijf en zes verandert dit. Ze worden dan ontmoetingsplekken van per-
soneell  van nabij- gelegen bedrijven en krijgen een aanzienlijk minder open-
baarr karakter. Rond acht uur zijn de borrelgasten verdwenen en krijgt de 
ruimtee weer een meer publiek karakter. 

Omm te bepalen waar de openbare ruimte een meer publiek of privé-ka-
rakterr heeft, moet dus gekeken worden of een groep stedelingen overheerst 
inn een bepaalde ruimte; zijn de meeste aanwezigen onbekenden, bekenden 
off  intimi? Het Rokin en het Damrak zijn voorbeelden van plekken waar de 
meestee mensen elkaar niet kennen en deze straten behoren als gevolg hier-
vann tot het publieke domein. Stamcafés in de Jordaan en Turkse koffiehui-
zenn in de Mercatorbuurt, plekken waar de meeste mensen elkaar persoon-
lij kk kennen, behoren weer tot het parochiale domein. 

Hett publieke domein is dus niet zo zeer verbonden aan een specifieke 
ruimtee maar aan een specifieke relatievorm; pas als de meeste mensen in een 
ruimtee onbekenden voor elkaar zijn, kan men spreken van het publieke do-
mein. . 

Ditt hoofdstuk is al volgt ingedeeld. In de eerste paragraaf geef ik aan waar 
sprakee is van het publieke domein en welke omstandigheden hierop van in-
vloedd zijn. In de paragrafen daarna verschuift de invalshoek van dit hoofd-
stuk.. In deze paragrafen kijk ik niet zozeer naar het object van het publieke 
domein,, maar besteed ik aandacht aan hoe stedelingen het publieke domein 
interpreterenn en hoe dit van invloed is op het ontstaan van betrokkenheid 
bijj  dit domein. Kortom, de locatie van de warme stad is afhankelijk van een 
objectieff  gegeven - de aanwezigheid van veel onbekende mensen - en van 
eenn subjectief element -de betekenis die personen geven aan de gebruikers 
vann het publieke domein. 

Inn de komende pagina's ga ik achtereenvolgens in op de aanwezigheid 
vann mensen in de openbare ruimte, de betekenis van drukte, het categorise-
renn van groepen personen, de geografie van de warme stad en de kennis die 
personenn bezitten over de publieke wereld om haar te ontsluiten. 
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Mensenn in de openbare ruimte 

Eenn man van 26:' "Ik zou nooit in Noord, Oost of de Bijlmer willen wo-
nen.. Dat is verschrikkelijk. Dat is ook geen Amsterdam meer. (...) Als je 
daarr loopt en je kijkt om je heen zie je flatgebouwen. Ik zie alleen maar 
auto'ss en bijna geen mensen op straat. Er zijn geen winkels meer. Er is 
totaall  geen gezelligheid. Dat vind ik heel belangrijk." 

Dee belangrijkste voorwaarde voor de warme stad is de aanwezigheid van het 
publiekee domein, c.q. de aanwezigheid van veel mensen die elkaar niet per-
soonlijkk kennen. In het centrum van Amsterdam en de daar tegenaan lig-
gendee buurten, zoals de Jordaan en de Pijp, is dat het geval. In verschillende 
stratenn van het centrum van Amsterdam (Kalverstraat, Leidsestraat, Dam-
rakk en Oude Hoogstraat) varieert het aantal passanten per vijf minuten tus-
senn de 200 en 300 personen, zo blijkt uit tellingen die ik heb gehouden. Het 
centrumm van Amsterdam doet niet onder voor de centra van andere steden. 
Uitt tellingen van het aantal voetgangers van twaalf straten in steden met een 
drukk centrum, zoals New York, Venetië en Parijs, blijkt dat het varieert van 
1244 tot 830 voetgangers per vijf minuten (Jacobs 1993: 316, 7). 

Maarr grote delen van Amsterdam liggen er ook vaak verlaten bij, zoals de 
Bijlmerr en Nieuw-West. Voor mijn informanten zijn deze gebieden de kou-
dee delen van de stad, welke beleving ze tevens relateren aan het ontwerp en 
dee bouwstijl van deze stadsdelen, die ze "sfeerloos" en "monotoon" noe-
men. . 

Hierbijj  spelen twee omstandigheden een belangrijke rol, de stedelijke 
structuurr en de scheiding van functies, zoals wonen, verkeer, werken en ver-
maakk (Jacobs 1961). De verlaten gebieden worden gekenmerkt door de 
mono-functionaliteitt van het wonen, kennen een hoog percentage gezins-
woningenn en hebben een suburbaan karakter (den Draak 1989: 75). Het so-
cialee leven vindt er ogenschijnlijk voornamelijk plaats in de privé-sfeer en er 
iss nauwelijks sprake van een integratie tussen de publieke en privé-sfeer 
(Bahrdtt 1961). 

Dee stedelijke gebieden waar wel sprake is van een publiek domein, wor-
denn gekenmerkt door een kleinschalige structuur en dimensie van de stede-
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lijk ee morfologie. Kleinschaligheid brengt stedelingen en activiteiten bij el-
kaarr (Gehl 1978, Jacobs 1993, Lofland 1998, Whyte 1988). Dit in tegenstelling 
tott de grootschalige opzet van naoorlogse stedelijke gebieden: 'Dichtheid en 
kleinee dimensie zijn vervangen door openheid en grote maten. Leven, be-
wegingg en activiteit zijn afgelost door leegte' (Gehl 1978: 7). 

Hett belang van afwisseling en kleinschaligheid komt nadrukkelijk naar 
vorenn in 'Great Streets' (Jacobs 1993). Jacobs vergelijkt bekende drukbezoch-
tee straten, zoals de Ramblas in Barcelona en Stroget in Kopenhagen, om te 
komenn tot de ruimtelijke kenmerken die bepalend zijn voor de aanwezig-
heidd van vele verschillende mensen. Jacobs presenteert een reeks van om-
standighedenn die een straat attractief maakt, zoals de dichtheid van activi-
teitenn en de diversiteit in gebouwen en economische functies (ibid: 303, 4). 
Hett geheel levert een straat op die door zijn afwisseling in vorm en functies 
eenn levendige indruk maakt en veel mensen aantrekt. 

Eenn stedelijke structuur met een eenzijdig en grootschalig karakter trekt 
daarentegenn weinig mensen aan. Lofland (1998: 204) en Whyte (1988: 206) 
hebbenn het in dit verband over'megastructures''. Dit zijn kolosale gebouwen 
diee op zichzelf staan en die de uitstraling hebben afgesloten te zijn van de 
straat.. Het zijn met name gebieden die gekenmerkt worden door soortgelij-
kee fysieke structuren waar mijn informanten weinig stedelijke warmte erva-
ren.. Ze gebruiken een aantal concepten om deze gebieden, waar het publie-
kee domein afwezig is, te typeren: "kleurloos", "geen karakter", "allemaal 
hetzelfde",, "uniform", "geen leven op straat" en "alles ligt er verlaten bij" . 
Ditt wil niet zeggen dat ze hier per definitie geen warme contacten hebben. 
Sporadischh geven ze hiervan voorbeelden die betrekking hebben op cafés, 
winkelss en het openbaar vervoer. 

Dee aanwezigheid van het publieke domein wordt niet alleen bepaald 
doorr de ruimtelijke infrastructuur van een stad, maar ook door het tijdsre-
gimee van een stad (Brunt 1996).2 In de nachtelijke uren ligt bijvoorbeeld het 
grootstee gedeelte van Amsterdam er verlaten bij, met uitzondering van de 
uitgaanscentra.. Het is niet alleen zo dat 's nachts minder mensen aanwezig 
zijn,, maar ook dat het karakter van bepaalde straten aanzienlijk verandert, 
omdatt specifieke groepen overblijven, zoals bijvoorbeeld junkies en dealers 
opp de Zeedijk en Nieuwedijk. Het jaargetijde is ook van invloed op de leven-
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digheidd van de openbare ruimte van de stad. In de zomer zijn er meer men-
senn aanwezig in de openbare ruimte dan in de winter, waardoor zich meer 
situatiess voordoen waaraan stedelijke warmte ontleend kan worden. Een 
goedd voorbeeld hiervan is het Vondelpark, dat bij de eerste warme dagen in 
dee lente volstroomt met mensen, die genieten van de zon en het samenzijn 
mett anderen. 

Samenvattendd dient gesteld te worden dat het publieke domein niet 
overall  aanwezig is. Dit is afhankelijk van de menging van verschillende 
functies,, de schaal en de structuur van de ruimte, en het tijdsregime van een 
stad.. Waar wel sprake is van het publieke domein zijn veel mensen aanwe-
zig.. Drukte staat evenwel niet gelijk aan de warme stad. Dit is afhankelijk 
vann de wijze waarop personen het publieke domein interpreteren. In de vol-
gendee paragrafen ga ik hier op in. 

Dee betekenis van drukte 

Sommigee drukke gebieden worden als aangenaam, gezellig en intiem be-
leefd.. Dezelfde locaties worden door anderen ervaren als 'heksenketels', 
ruimtess waar ze zich benauwd voelen en geconfronteerd worden met te veel 
mensen.. Door een afstandelijke houding aan te nemen proberen ze zich te 
beschermenn tegen de vele indrukken in die ruimtes (Milgram 1970, Simmel 
1902/03).. Ze blijven er niet langer dan noodzakelijk en houden zich slechts 
bezigg met de reden van het gebruik van de ruimte, zoals het zich verplaatsen 
enn het kopen van een product. Een man van 25 typeert deze instrumentele 
houdingg wat betreft het Damrak als volgt: "Daar fiets je gewoon even voor-
bij .. Gewoon passeren." Contact met vreemden wordt uit de weg gegaan 
doorr de ruimte op symbolische wijze te privatiseren (Lofland 1985). Een 
vrouww van 26: 

"Hett is misschien ook te veel informatie. Als ik iemand zie, wil ik er al-

tijdd over nadenken. (...) Als ik overdag fiets of loop en in een werksitua-

tiee ben dan sluit ik me daarvoor af. (...) Dan ga ik gewoon van a naar b 

enn ervaar ik de stad anders, vaak belemmerend." 
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Druktee op zich leidt dus niet per definitie tot stedelijke warmte. Wat ook telt 

iss hoe personen deze drukte interpreteren en beleven. Dit is niet alleen af-

hankelijkk van de situatie waarin ze zich bevinden, maar verschilt ook per 

cultuurr en land. Ter illustratie beschrijf ik twee reacties op de drukte van 

Amsterdam. . 

Eenn Canadese collega vertelde mij na een lezing die ik gegeven had, dat 

zijj  na drie dagen gek werd van de drukte in Amsterdam en naar Texel 

vertrokk om bij te komen. Zoveel mensen bij elkaar was ze niet gewend. 

Eenn Indiase collega was juist verheugd over de drukte in Amsterdam. 

Hijj  had net een tijd in een Engelse provinciestad gewoond waar na zes 

uurr de straat leeg was. De levendige drukte van Amsterdam deed hem 

denkenn aan India, waardoor hij zich hier meer thuis voelde, zo vertelde 

hijj  mij naar aanleidingvan een gesprek over de warme stad. 

Soortgelijkee uiteenlopende reacties op drukte zien we ook terug in het werk 

vann Hall (1969). Hall constateert een verschil in beleving van drukte tussen 

landenn in het Midden-Oosten en landen met een Angelsaksische traditie 

(ibid:: 154). In landen in het Midden-Oosten raakt men elkaar vaker aan en 

staatt men dichter bij elkaar. In landen met een Angelsaksische cultuur 

wordtt lichamelijke nabijheid tussen vreemden eerder ervaren als een onge-

wenstee schending van de privacy. Britten voelen zich eerder ongemakkelijk 

alss onbekende anderen hen aanraken, in de ogen kijken en aanspreken. 

Bruntt stelt dat in Hong Kong en India drukte juist wel op prijs wordt gesteld 

enn bijdraagt aan 'een bijna feestelijke stemming' (Brunt 1996: 99). 

Druktee leidt dus niet per definitie tot betrokkenheid bij het publieke do-

mein.. De aanwezigheid van veel verschillende mensen moet eerder be-

schouwdd worden als een algemene voorwaarde voor het ontstaan van stede-

lijk ee warmte. De betekenis die aan drukte wordt gegeven is van invloed op 

dee betrokkenheid bij het publieke domein. De manier waarop anderen wor-

denn gecategoriseerd - als personen waartoe men zich rekent of waar men af-

standd van wil nemen - speelt hierbij ook een belangrijke rol. In de volgende 

paragraaff  ga ik hierop in. 
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Hett categoriseren van groepen personen 

Eenn man van 26: "Ze zijn niet geïnteresseerd in waar ik voor sta. Het is 
eenn bepaalde wereld die vertegenwoordigd wordt op het Leidseplein .... 
Zijj  verhullen zich onder een ontzettend dikke laag uiterlijke schijn. Het 
iss heel erg op het uiterlijk gericht. Meisjes met een dikke laag make-up, 
strakkee rokjes, lekkere truitjes. Jongens die overdreven macho zijn, 
stoer,, beetje cool. (...) Het is allemaal erg oppervlakkig." 

InIn het publieke domein presenteren personen zich op een bepaalde wijze en 
brengenn daarmee voorkeuren, smaken en waarden tot uiting, die ze gebrui-
kenn om zich te onderscheiden van andere gebruikers van dit domein. Als ge-
volgg hiervan worden stedelingen dagelijks geconfronteerd met groepen ge-
bruikers,, waar ze zich wel of niet mee verbonden voelen. In het laatste geval 
vermijdenn ze deze gebieden of nemen een zakelijke en koele houding aan als 
zee er noodzakelijkerwijs moeten zijn. Mij n informanten kennen diverse 
ruimtess die ze relateren aan categorieën gebruikers waarmee zij zich niet 
willenn associëren. Dit heeft betrekking op verschillende schaalniveaus, zoals 
buurten,, pleinen, straten en cafés. Een vrouw van 26: 

"Hett Leidseplein bij de Stadsschouwburg, dat vind ik wel weer Amster-
dam.. En daar bij de Melkweg. Maar de andere kant op, met al die steeg-
jess en die restaurantjes. Dat heeft niet veel met Amsterdam te maken. 
(...)) Daar zitten de toeristen die met hun familie op vakantie zijn. Met 
hunn gezinnen en kinderen, die daar wat gaan eten. Die vind ik niet in-
teressant." " 

Hett afwijzen van de dominante expressiestijl in een ruimte gaat gepaard met 

hett ervaren van sociale afstand tot de gebruikers van die ruimte. Hun pre-

sentatiee wordt beschouwd als niet-authentiek en getypeerd met begrippen 

alss "oppervlakkig", "uiterlijk vertoon" en "plastic". Er wordt een te groot 

verschill  in levenswijze ervaren, waardoor personen geen 'rok-support' 

(Stebbinss 1992: 63) kunnen ontlenen aan de andere aanwezigen. Hierdoor 

hebbenn ze nauwelijks binding met deze ruimtes. Een vrouw van 24: 
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"I kk denk dat mensen bijvoorbeeld in (grand café) de Jaren een soort 

belangg hechten aan hun uiterlijk en hun presentatie. Mensen die ze 

daarr eventueel tegen zouden kunnen komen, die ook belangrijk voor 

henn zouden kunnen zijn. Er is een soort oppervlakkigheid, een soort 

maskerr of zo. Dat vind ik niet interessant." 

Tott de koude plekken van de stad behoren ook de ruimtes waarin personen 

aanwezigg zijn die als bedreigend worden ervaren, zoals drugverslaafden en 

dealers.. Informanten die bevreesd zijn voor deze personen, proberen de 

ruimtess waar ze aanwezig zijn, zoals de Damstraat en de Zeedijk, te vermij-

den.. Andere informanten komen wel in die ruimtes en nemen een afstande-

lijk ee houding aan. Ze proberen op deze manier het contact zo beperkt mo-

gelijkk te houden (zie ook Anderson 1990: 220).3 Een man van 28: 

"Jee weet dat het gaat gebeuren. Je weet dat het junks zijn die het aan je 

vragen.. Dat het zo vaak gebeurt datje er op zichzelf onverschillig door 

wordt.. Je zegt: 'Nee, ik hoef niet' en je loopt gewoon door." 

Inn de afgelopen pagina's is een aantal omstandigheden de revue gepasseerd 
datt van invloed is op het landschap van de koude/warme stad. Ten eerste is 
hett aanwezig zijn van veel mensen een belangrijke voorwaarde. Dit is mede 
afhankelijkk van de stedelijke structuur en de diversiteit aan voorzieningen 
enn functies. De aanwezigheid van veel mensen leidt evenwel niet per defini-
tiee tot stedelijke warmte. Afhankelijk van de situatie waarin personen zich 
bevindenn en hun culturele interpretatie wordt drukte als aangenaam of als 
afstotendd ervaren. Tevens is de wijze waarop personen de aanwezige gebrui-
kerss categoriseren - behorend tot een groep waartoe ze zich rekenen of 
waarvann ze zich distantiëren - bepalend of ze stedelijke warmte ervaren. 

Nuu inzicht gekregen is in de globale algemene omstandigheden voor het 

ontstaann van de koude/warme stad, ga ik nader in op de geografie van war-

mee stad. De vraag die ik wil beantwoorden, is of het karakter van betrokken-

heidd in de warme stad overal even gelijksoortig is. Of verandert het karakter 

vann stedelijke warmte per ruimte? 
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Dee geografie van de warme stad 

Alss we kijken naar de ruimtes die de warme stad vormen, blijkt dat locaties 
getypeerdd kunnen worden aan de hand van uiteenlopende vormen van 
betrokkenheid.. De warme stad bestaat als gevolg hiervan uit een gedifferen-
tieerdd geheel van ruimtes die gerelateerd zijn aan specifieke interactievor-
men,, zoals observeren, terloops contact en ontmoetingen. 

Diversee informanten kennen ruimtes waar ze graag komen om naar 
mensenn te kijken. Gedurende het observeren raken ze gefascineerd door an-
derenn en bestuderen het gedrag van de aanwezigen (zie hoofdstuk 3). Een 
informantt (44) kent een bruiningscentrum annex koffieshop in de Kinker-
buurtt waar hij graag observeert. Hij leest er de zaterdagkrant tussen 12 en 2 
enn geniet van de aanwezige personen: "De opgedirkte vrouwen, die hele-
maall  bruin gebrand zijn en van dat hoogblonde haar hebben." Een aantal 
mensenn kent hij "vaag van gezicht", maar hij groet niemand. Hij vindt het 
prettigg om daar alleen gelaten te worden, rustig te zittenn lezen en de sfeer te 
proeven.. Voor een andere informant (29) is het Leidseplein een plek om te 
observeren.. Hij geniet van het kijken naar de expressie van de bezoekers en 
heeftt doorgaans geen verbaal contact met hen. Hij stelt dat ze "een bepaalde 
omgangscode""  hebben, "waardoor het gewoon fascinerend wordt om daar 
eenn tijd naar te kijken". 

Opp een soortgelijke wijze verhouden diverse informanten zich tot wat zij 
dee "underground scene" "het criminele milieu" en de "zelfkant van de stad" 
noemen.. Tijdens het kijken proberen ze zoveel mogelijk waar te nemen 
zonderr daadwerkelijk contact aan te gaan. Een vrouw van 25: 

"Ikk ben altijd wel nieuwsgierig naar een soort beweegreden. Ik kijk al-

tijdd wel wie ze zijn, wat ze zijn, hoe ze er uit zien. (...) Dat doe ik ter-

loops.. Anders trek je ook bepaald soort aandacht. (...) Het gebeurt als je 

aann het wandelen bent, als je daar (in de Damstraat, TM) loopt." 

Eenn andere informant observeert vaak in de 'rosse buurt'. Ze loopt er een 

rondjee als ze er gegeten heeft of gaat er doorheen als deze buurt op haar rou-

tee ligt. In sommige gevallen gaat ze er speciaal naartoe om even de sfeer te 
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proeven.. Ze wordt in deze buurt geconfronteerd met wat ze het "echte" of 

"volle""  leven noemt. Ze ervaart er - "tegen beter weten in" - een bepaalde 

romantiekk door te kijken naar het sociale leven dat zich er afspeelt. Ze ver-

plaatstt zich in degenen die ze observeert en geeft zo betekenis aan personen 

enn de ruimte waarin die zich bevinden. Een vrouw van 28: 

"I kk kijk naar het spel dat gespeeld wordt. Die horden toeristen of man-

nen.. Hoe ze reageren. Hoe de vrouwen achter het raam zitten. Wie ach-

terr het raam zitten. Daar heb ik wel altijd bij dat ik denk: wat zou er 

mett die persoon gebeurd zijn? Wat voor persoon is het?" 

Dee warme stad bestaat ook uit ruimtes waarin personen daadwerkelijk con-
tactt aangaan. In uiteenlopende ruimtes, zoals cafés, winkels en tramhaltes, 
voerenn ze vriendelijke en hartelijke gesprekken (zie hoofdstuk 5). Tevens 
gaann ze in ruimtes als het openbaar vervoer en uitgaansgelegenheden gere-
geldd terloops contact aan met onbekenden (zie hoofdstuk 4). Ze kennen 
ookk diverse locaties, zoals discotheken, kroegen en nachtcafés, waar ze 
heengaann om mannen en vrouwen te verleiden (zie hoofdstuk 5). Deze 
ruimtess hebben het karakter van 'erotische oases' (Delph 1978: 59). Een po-
gingg om een interactie als een erotische ontmoeting te definiëren behoort in 
dezee ruimtes, ook wel 'pick-up scenes' genoemd (Douglas, Rasmussen, Fla-
nagann 1977:166),4 tot de geaccepteerde omgangsvorm: 'The mere presence 
att such locations is a diffuse anouncement that one is available as a subject 
forr at least intimate encounters...' (Traynowicz 1986:197). Een man van 30: 

"I kk ging geregeld naar Odeon en op één of andere manier werkte het 

daar.. Daar kwamen ook wel mensen die me wel aanstonden. In princi-

pee leent het zich om vrouwen te versieren en de vrouwen die er kwa-

men,, die spraken me ook wel aan." 

Dee ervaring van de warme stad is niet alleen verbonden aan interacties met 

onbekenden,, maar komt ook tot stand tijdens interacties met bekenden en 

vriend(inn)en.. Ze komen elkaar bijvoorbeeld toevallig tegen op straat of 

hebbenn een afspraak gemaakt in de stad (zie hoofdstuk 6). Diverse infor-
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mantenn kennen ook plekken waarvan ze weten dat ze er bekenden kunnen 
tegenkomen.. Eén zo'n ruimte is het Vondelpark op zondagmiddag in de zo-
mer.. Een man van 32: 

"Datt is prachtig, die zondagmiddag-manifestaties. Iedereen komt bij el-
kaar.. Je komt bekenden tegen. Dat is belangrijk. Je weet dat ze daar 
waarschijnlijkk wel zijn. Dat is ook heel belangrijk. Het sociale aspect." 

Sommigee interacties met vrienden, bekenden en vreemden vinden geregeld 
plaatss in een zelfde ruimte. De betrokkenen komen er regelmatig, ervaren er 
verschillendee vormen van stedelijke warmte en voelen zich er op hun ge-
mak.. Hierdoor is er sprake van een beperkte vorm van privatisering. Deze 
ruimtess hebben evenwel een ander karakter dan de 'home-territory' (Lof-
landd 1985: 119). Deze kent een strikt uitsluitingsmechanisme waardoor 
vreemdenn geweerd worden. De meeste aanwezigen kennen elkaar, beschou-
wenn de lokaliteit als hun plek en gebruiken haar als hun tweede huis. Voor 
mijnn informanten is het juist van belang dat onbekenden aanwezig zijn in 
eenn openbare ruimte. Ze stellen dat de aanwezigheid van onbekenden een 
ruimtee juist een "meerwaarde" geeft. Ze zorgen voor afleiding, vermaak en 
biedenn de mogelijkheid tot diverse interacties. 

Dezee paragraaf afsluitend dient geconcludeerd te worden dat de ruimte-
lijk ee en sociale context van de warme stad bestaat uit een gedifferentieerd 
geheell  van ruimtes en vormen van stedelijke warmte. Behalve het verschil 
tussenn warm en koud zijn er dus ook verschillen aan te wijzen in de geogra-
fiefie van de warme stad. De ruimtes die deel uitmaken van de warme stad 
wordenn gedifferentieerd aan de hand van de interacties die daarin plaatsvin-
den.. Er zijn bijvoorbeeld locaties waar personen voornamelijk komen om 
naarr anderen te kijken, plekken waar men heen gaat voor een vriendelijk ge-
sprekk en ruimtes om te flirten en te verleiden. 

Nuu de geografie van de warme stad is opgetekend blijf t de vraag over hoe 
stedelingenn hiervan gebruik maken. Voordat stedelingen de warme stad 
kunnenn ontsluiten, moeten ze beschikken over kennis omtrent het hoe en 
waarr van de warme stad. In de volgende paragraaf ga ik hier op in. 
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Warmte-kaartt en stadswijsheid 

Dee kennis over de verschillende ruimtes van de stad en hoe die te classifice-

renn op basis van levendigheid en de presentatie van de gebruikers, is opgesla-

genn in een 'mentale plattegrond' (Spradley 1972: 240,1, zie ook Lynch 1961)' 

diee ik de 'warmte-kaart' heb genoemd. Dankzij een gedetailleerde warmte-

kaartt weten personen waar ze welke interacties kunnen aangaan om stedelij-

kee warmte te beleven. Uit de interviews blijkt dat stadswijsheid - kennis over 

hett hoe en waar van het stedelijke leven - geen statisch gegeven is, maar ge-

vormdd wordt tijdens een constant leerproces. Stedelingen doorlopen een 

soortgelijkee ontwikkeling bij de totstandkoming van hun mentale platte-

grondd van de publieke wereld. Ze vertellen dat hun eerste ervaringen van de 

publiekee sfeer van Amsterdam plaats hebben gevonden in de bekende open-

baree ruimtes van de hoofdstad, zoals de Kalverstraat, het Leidseplein en de 

Dam.. Ze zijn met oma naar de Bijenkorf geweest, met hun ouders naar Tu-

schinski,, hebben met tienertoer een tijd op de Dam gezeten en zijn op en 

rondd het Leidseplein voor het eerst uitgegaan. Vervolgens is er sprake van 

differentiëring.. Een vrouw van 28: 

"Al ss je buiten de stad woont dan is het Leidseplein het gewoon. Dat is 

dann Amsterdam. Dan ga je al snel naar het Leidseplein. Als je Amster-

damm iets beter kent dan ga je naar andere plekken. Dan weet je het ook 

gewoonn beter." 

Naa verloop van tijd horen de nieuwkomers dat er "betere plekken" zijn. Ze 

wordenn stadswijs gemaakt door 'stedelijke gidsen': personen die sinds lan-

geree tijd in de stad wonen en op de hoogte zijn van de stedelijke ins en outs. 

Dee nieuwkomers leren hoe gebruik te maken van Amsterdam en de ver-

schillendee ruimtes te classificeren. Een informant (19) die net een jaar in de 

stadd woont, vertelt dat zij wel eens op het Leidseplein is geweest. Haar zus 

woontt al enige jaren in Amsterdam en fungeert als gids voor haar jongere 

zusterr en maakt haar zo stadswijs; ze wordt op de hoogte gebracht van de 

betekenisdimensiess van het publieke domein. 
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"Ikk ben wel eens op het Leidseplein geweest. Ik wil er de komende zo-

merr vaker heengaan. Het lijk t me leuk om met mooi weer daar op het 

terrass te zitten. Maar mijn zus zei dat het geen goede plek is. Dat er veel 

beteree plekken zijn om heen te gaan." 

Mij nn informanten leren de stad ook kennen via de media die hen op de 
hoogtee brengen van onder andere nieuwe cafés, restaurants en galeries. Een 
vrouww van 51: "Ik lees Het Parool en daarin zie ik wat misschien leuk is, zoals 
specialee winkels. Die zoek ik dan op en kijk of het me bevalt." Behalve via 
gidsenn en de media wordt de mentale kaart ingetekend door zelf beleefde in-
teracties.. Voor een man van 29 is de Leidsestraat door "echt contact" veran-
derdd in een ruimte waar hij zich betrokken bij voelt: 

"Eerstt was voor mij de Leidsestraat plastic en zo. Maar dat is nu wel 
minderr geworden. Nu heb ik herkenning. Nadat ik daar de post be-
zorgde.. Ik kende iedereen persoonlijk en van gezicht. Soms wisselde ik 
eenn paar woorden met hen. (...) Ik vond het leuk om iets meer te doen 
dann alleen die post te brengen." 

Naa verloop van tijd is het centrum en de daar tegen aanliggende gebieden, 
zoalss de Pijp en de Jordaan, een vanzelfsprekende omgeving geworden. Er 
vindtt een transformatie plaats van de stad als 'Aussenwelt' (Bahrdt 1974:10-
15),, een sociale wereld die minder bekend en daardoor minder vertrouwd en 
voorspelbaarr is, naar de stad als 'Umwelt' (ibid.), waarin personen op uit-
eenlopendee manieren betrokken zijn bij de publieke wereld. Een man van 
26: : 

"Amsterdamm is mijn thuis, geborgenheid ... Het geldt voor dat deel van 
dee stad waar ik mij het meeste ophoud. Dus in het centrum. Het heeft 
voorr mij een hele goede klank. Ik associeer het echt met iets eigens, iets 
vann mij, Amsterdam." 

InIn de loop der jaren wordt het publieke domein voor de betrokkenen een 

stedelijkee omgeving die zij gebruiken voor uiteenlopende sociale doelein-
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den,, waardoor ze zich er thuis voelen. Ze kijken er naar mensen, fantaseren 

overr passanten, praten met personen en voelen zich verbonden met hen. Ze 

ervarenn er role-support (McCall & Simmons 1978:70-73), ondersteuning van 

hunn identiteit en beleven er hun relaties met vriend(inn)en en bekenden. 

Zee beschouwen deze wereld niet als een 'neutral city' (Sennett 1990: 42): 

eenn steriele en neutrale omgeving die zonder emoties wordt betreden. Dit 

gebiedd is juist voor hen het tegenovergestelde van een neutrale zakelijke om-

geving.. In de warme stad voelen ze herkenning, vertrouwen en intimiteit. 

Slotbeschouwing g 

Inn dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat de warme stad geen betrekking 
heeftt op de stad als geheel en dat zij een veelzijdig en gedifferentieerd feno-
meenn is. Betrokkenheid bij de publieke wereld blijkt bepaald te worden 
doorr ruimtelijke en sociale kenmerken van de stedelijke wereld. Een drukke 
omgeving,, die het gevolg is van een menging van functies en een kleinschali-
gee fysieke context, vormt een geschikte voedingsbodem voor stedelijke 
warmte.. De aanwezigheid van vele mensen leidt evenwel niet per definitie 
tott stedelijke warmte. De betekenis die aan drukte wordt gegeven, is hierbij 
vann doorslaggevend belang. 

Alss de gebruikers van een ruimte het gevoel hebben dat er te veel zintuig-
lijk ee stimulans is, nemen ze een afstandelijke houding aan en gebruiken ze 
dee ruimte alleen voor instrumentele doeleinden, zoals transport en het aan-
schaffenn van een product. Betrokkenheid bij de publieke sfeer is tevens af-
hankelijkk van de categorie personen die gebruik maken van een ruimte en 
hoee zij zich presenteren. Een afstandelijke houding wordt aangenomen in 
ruimtess die worden gebruikt door categorieën stedelingen, waarmee perso-
nenn zich niet vereenzelvigen. 

Inn de ruimtes waarin personen betrokken zijn bij onbekende anderen va-
rieertt het karakter van stedelijke warmte en de wijze waarop zij dit tot uiting 
brengen.. Zo zijn er ruimtes waar personen voornamelijk naar anderen kij -
ken,, locaties waar ze komen voor een gezellig praatje en plekken waar ze 
heengaann om mensen te versieren. Deze geografische kennis is opgeslagen 
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inn hun mentale kaart van Amsterdam, hun warmte-kaart. Zo'n innerlijke 
plattegrondd is geen statisch gegeven, maar ontstaat en verandert over de ja-
ren.. Het is de neerslag van stedelijke socialisatie, die plaatsvindt via eigen er-
varingen,, media en stadsgidsen, personen die al langer in de stad wonen en 
veell  weten van de publieke wereld. 

Nuu de geografische context van de warme stad in kaart is gebracht, kun-
nenn we nader ingaan op hoe personen betrokkenheid bij onbekende ande-
renn tot stand brengen. In de komende hoofdstukken ga ik hierop in. Ik be-
schrijff  interacties waaraan personen stedelijke warmte ontlenen, hoe deze 
interactiess tot stand komen en wat de betekenis hiervan is voor het sociale 
levenn van de betrokkenen. 

Noten n 

ii  Ik heb ervoor gekozen om sekse en leeftijd te vermelden zodat de lezer in enige 
matee een beeld kan vormen van de informant. Hiermee geef ik niet aan dat sekse 
enn leeftijd de belangrijkste kenmerken zijn bij de beleving van de warme stad. Als 
leeftijdd en/of sekse wel van invloed zijn op stedelijke warmte, noem ik dat expli-
ciett in de tekst. In hoofdstuk acht ga ik na in hoeverre deze en andere kenmerken, 
zoalss cultuur en economische positie, van invloed zijn op de betrokkenheid bij 
hett publieke domein. 

22 Het tijdregime verschilt van stad tot stad. Glasgow kent bijvoorbeeld een strak 
tijdregime.. Na elf uur 's avonds is alles gesloten, terwijl Hong Kong 24 uur per 
dagg leeft. Amsterdam bevindt zich tussen deze twee uitersten in. Het tijdregime is 
mett name afhankelijk van de wetgeving omtrent arbeidstijden, en de sluitingen 
vann winkels en uitgaansgelegenheden. In Amsterdam waren deze in de jaren '20 
minderr strikt dan anno 2002 waardoor er tot 's avond nog veel te doen was op 
straatt (Brunt 1996: 81-3). 

33 Anderson (1990) beschrijft diverse strategieën die personen gebruiken om een 
veiligg heenkomen te vinden in een gevaarlijke buurt, zoals het vermijden van 
oogcontact:: 'Many people ... are careful not to let their eyes stray, in order to 
avoidd an uncomfortable situation' (ibid: 220). 

44 Andere benamingen voor zulke locaties zijn 'singles-bars' (Traynowicz 1986:197), 
'hunting-scenes''hunting-scenes' (Douglas, Rasmussen & Flanagan 1977:165) en 'the market-place 
barbar (Cloyd 1976: 292). Soortgelijke termen zijn niet voor handen voor de Neder-
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landsee context, wat wijst op een minder ver doorgevoerde ruimtelijke specialisa-

tiee van verschillende vormen van betrokkenheid bij onbekende anderen. 

55 Spradley (1972) heeft de mentale kaart van 'urban nomads' - zwervers en daklo-

zenn - onderzocht en aangegeven hoe zij kijken naar openbare ruimtes om te zien 

off  ze geschikt zijn voor slaapplaatsen. Lynch (i960) heeft beschreven hoe perso-

nenn zich oriënteren in steden om hun weg te vinden. Hij heeft het in dit verband 

overr de 'mental image' (ibid: 2) die stedelingen hebben van de stad. De vormge-

vingg van straten en gebouwen is hierbij van groot belang. 



HOOFDSTUKK 3 

OfOf je ziet dat mensen net iets verkeerd gekleed zijn, 
waarwaar je dus een heel beeld bij krijgt 

Hett publieke domein als kijkruimte 

Inleiding g 

Inn dit hoofdstuk bespreek ik op welke wijze personen betrokken zijn bij 
anderenn tijdens het kijken naar mensen. Kijken naar mensen is onlosma-
kelijkk verbonden aan de publieke sfeer. Wie deze sfeer betreedt, kijkt naar 
anderenn en wordt bekeken. Het is de belevingsvorm van het publieke do-
mein.. Een fundamentele eigenschap van dit domein is daarom ook 'au-

diencedience role prominence': 'Inhabitants of public settings act primarily as au-
diencee to the activities which surround them' (Lofland 1989: 463). Kijken 
lijk tt bij uitstek een interactievorm die oppervlakkig, vluchtig en anoniem 
is.. Het is gebruikelijk om te denken dat deze kenmerken leiden tot een kill e 
enn onpersoonlijke omgangsvorm (Laermans 1990, Rendell 1998, Sennett 
1978,, Tester 1994). Volgens deze denkwijze is er tijdens het observeren 
sprakee van een fysieke en sociaal-psychologische afstand, waardoor stede-
lijk ee warmte uitgesloten is. Uiting van gevoelens vindt niet plaats. Degene 
diee observeert is op zichzelf en vermijdt contact met anderen. Zo bezien 
isoleertt het kijken de gebruikers van het publieke domein. Het observeren 
lijk tt een weinig betrokken beleving van de publieke wereld en is eerder te 
beschouwenn als koud en kil . In dit hoofdstuk laat ik een ander licht schij-
nenn op het kijken naar mensen. Door aandacht te schenken aan de beteke-
nissenn die personen geven aan het kijken naar mensen, laat ik zien dat het 
meerr inhoudt dan het afstandelijke observeren van anderen. 

Hoee personen zelf het observeren beleven komt zelden ter sprake in de 
literatuurr over het publieke domein. Het insiders perspectief ontbreekt in 
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dee beschouwingen over het kijken naar mensen. Er wordt weinig aandacht 

besteedd aan de wijze waarop stedelingen betekenis geven aan het kijken 

(Goffmann 1963, 1971, Lofland 1985). Doorgaans hanteren de onderzoekers 

dee methode van 'unobtrusive observation' (Bernard 1995: 332). De observa-

tiee vindt plaats zonder te interveniëren in de bestudeerde sociale situatie. 

Doorr deze afstandelijke onderzoeksmethode wordt het eenzijdige beeld 

vann het kill e observeren gereproduceerd: 

'Thee idea of observation within the tradition of social theory implies 

studiedd passivity and a disengagement. (...) This version of the observer 

demandss the necessity of standing back, an aim of seeing from a dis-

tancee .... Goffman even likened the stance to that of "the fly on the 

wall'""  (Jenks 1995: 4). 

Doorr deze onderzoekshouding ontstaat weinig inzicht in de wijze waarop 
personenn betekenis geven aan het kijken naar mensen. Voor dit onderzoek 
hebb ik uitvoerig gesproken met mijn informanten over hoe zij kijken naar 
mensenn en welke gevoelens en gedachten zij hierbij hebben. Hierdoor kan 
ikk laten zien dat het wel degelijk betekenisvol is en dat verschillende vormen 
vann stedelijke warmte ontstaan tijdens het kijken naar mensen. Tevens laten 
dee interviews zien dat kijken naar anderen een gecompliceerde sociale acti-
viteitt is. Personen hanteren diverse strategieën om het observeren van men-
senn mogelijk te maken. Informatiemanagementt speelt hierbij een belangrij-
kee rol. De organisatie van het observeren betreft 'impression-management' 

(Goffmann 1959: 208) en "identity-work' (Miller & Hintz 1997:97, zie ook Mc-
Calll  & Simmons 1978 en Sacks 1972). Het eerste begrip betreft het beheren 
enn manipuleren van informatie over zichzelf. 'Identity-work' heeft betrek-
kingg op het verkrijgen van informatie over de ander. Hiermee proberen per-
sonenn de identiteit van de ander te bepalen en diens gedrag te begrijpen. 

'Fromm visible clues to social identity, we connect strangers with stereo-

types,, so that we may predict their behavior and characteristics' (Mc-

Calll  & Simmons 1978:112, 3). 
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Omm visuele betrokkenheid te realiseren houden personen zich aan een be-
paaldee vorm van 'zelfpresentatie' (Goffman 1959). Het kijken dient een van-
zelfsprekend,, terloops en natuurlijk karakter te hebben. Anders voelt de an-
derr zich bekeken en ervaart deze dat er een claim op hem gelegd wordt. Dit 
dilemmaa heeft te maken met de publieke interactieregel van 'beleefde on-
oplettendheid'' (Goffman 1963: 84). Deze regel vormt een obstakel bij het 
observerenn van onbekenden. In dit hoofdstuk geef ik aan hoe stedelingen 
dezee interactieregel omzeilen, zodat zij anderen kunnen bekijken en hieraan 
plezierr beleven. Ik laat zien dat het kijken naar mensen veel meer betekenis-
senn heeft dan het ontzag waar Goffman over spreekt. Het kijken naar men-
senn is afstand houden, maar bijvoorbeeld ook een oordeel vormen, over-
peinzen,, fantaseren, verlustigen en genieten. 

Hett kijken naar mensen wordt de laatste jaren in verband gebracht met 
hett consumptieve en recreatieve gebruik van de postindustrièle stad, ook 
well  verwoord als 'pret'- of 'uitstad' (Brunt 1989: 9, Burgers 1992). Ooster-
mann heeft geconstateerd dat er sinds de jaren zeventig sprake is van een ex-
plosievee toename van terrassen in de Nederlandse binnensteden (Ooster-
mann 1993: 181, 2). Steden worden daarom ook benoemd als 'kijkdoos' en 
'zap-city':'zap-city': een stad, die bestaat uit een opeenvolging van wisselende beelden 
diee op een afstand worden waargenomen (Burgers 1992: 23). Het kijken naar 
mensenn is evenwel niet speciaal iets van stedelijkheid in de jaren negentig. 
Eenn voorloper van het hedendaagse kijken naar mensen is het flaneren in de 
tweedee helft van de negentiende eeuw. Het was een reactie op de expansie 
vann het publieke domein ten gevolge van de toenmalige urbanisering en de 
herinrichtingg van steden. In het flaneren, een voorrecht van de happy few, 

stondd het observeren centraal en probeerden flaneurs het gedrag van pas-
santenn te begrijpen (Benjamin 1979, Tester 1994). In hoofdstuk zeven en 
achtt kom ik terug op het flaneren en geef ik aan hoe het zich verhoudt tot de 
warmee stad. 
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Vormenn van betrokkenheid 

Hett observeren in het publieke domein vindt per definitie plaats in een situ-

atiee van 'co-presence (Goffman 1963:17, 8). Dit houdt in dat personen zich 

inn dezelfde ruimte bevinden en dat zij zich bewust zijn van eikaars gedrag. 

Kijkenn naar mensen is een 'ongerichte interactie' (ibid: 24). Dit betreft: 

l.... the kind of communication that occurs when one gleans informa-

tionn about another person present by glancing at him, if only momen-

tarily,, as he passes into and then out of one's view' (ibid: 24). 

Mij nn informanten gebruiken de term "eenrichtingsverkeer" om de aard van 
dezee interactie aan te geven. Het bevestigen van eikaars aanwezigheid, via 
bijvoorbeeldd oogcontact of een groet, doorbreekt het eenzijdige karakter 
vann het observeren. 

Tijdenss het observeren vindt er een eerste ordening van de indrukken 
plaatss door de ander te identificeren op basis van diverse algemene kenmer-
ken,, zoals leeftijd, geslacht en etniciteit. Sacks gebruikt voor dit mechanis-
mee het begrip 'membership categorisation device' (Sacks 1972: 332). De be-
trokkenenn plaatsen een persoon in een categorie die verwijst naar een 
bepaaldd gedragsrepertoire. Het 'membership categorisation device' is van be-
langg voor het creëren van sociale orde. Het stelt personen in staat om hun 
ervaringenn van het dagelijkse leven te structureren. Door anderen te catego-
riserenn en verwachtingen omtrent hun aanwezigheid te formuleren, kun-
nenn ze anticiperen op hun gedrag en de situatie waarin ze verkeren be-
ïnvloeden. . 

Hett kijken naar mensen heeft een reflectieve en emotionele component. 
Hett observeren krijgt een reflectief karakter als personen het gedrag van an-
derenn niet als vanzelfsprekend ervaren. De ander wijkt af van hun veronder-
stellingenn en opvattingen omtrent hoe personen zich doorgaans gedragen 
inn het publieke domein. De betrokkenen vragen zich af waarom de ander 
zichh op een bepaalde wijze gedraagt. Ze problematiseren het waargenomen 
gedragg en proberen hiervoor een verklaring te vinden. Door de ander aan-
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dachtigg te bekijken, worden antwoorden gevonden op de vragen die het 
waargenomenn gedrag oproept. Een vrouw van 26: 

"Watt ik ook weer leuk vond dat zag ik gister. Zo'n Turks meisje met 
zo'nn echt traditioneel hoofddoekje om, zo'n geborduurde. Maar daar-
onderr had ze een joggingpak. (...) Die dan ook heel Nederlands praat. 
Dann denk ik: iemand durft wel met een joggingpak te lopen, maar het 
hoofddoekjee blijf t wel in stand. In hoeverre houdt iemand het hoofd-
doekjee nog wel om? Ze is iemand in fases."' 

InIn sommige situaties is louter sprake van een gevoelsmatige reactie op de 
ander.. Er vindt geen reflectie plaats, omdat personen hiervoor te weinig tijd 
hebben,, of omdat ze gewoonweg niet geïnteresseerd zijn in een verklaring 
vann het waargenomen gedrag. Het alledaagse persoonlijke drama roept ster-
kee emoties op (zie tevens Oosterman 1993: 230). Een vrouw van 26: 

"Opp straat zie ik graag verliefde mensen, omdat die de kwaliteit van 
mijnn leven verhogen. Door de emotie die het oproept. Mensen, die 
emotiess uiten op straat. Vrouwen die zingen op de fiets of mensen die 
booss zijn. Ruzies op straat, dat is natuurlijk helemaal het toppunt. Ja, 
datt is verrukkelijk." 

Emotionelee en reflectieve betrokkenheid sluiten elkaar niet uit. Het zich 
verdiepenn in een ander roept gevoelens op. Emoties als verbazing en verwon-
deringg kunnen leiden tot reflectie om het waargenomen gedrag begrijpbaar 
tee maken.'Role-taking' speelt hierbij een belangrijke rol: 'One is trying to see 
throughh the other's specific acts to discover the line of action that gives them 
direction,, coherence, and meaning' (McCall & Simmons 1978: 127). Perso-
nenn verplaatsen zich in de positie van de ander om het waargenomen gedrag 
tee begrijpen. Tevens eigenen ze zich hierdoor gevoelens toe, die volgens hen 
horenn bij de situatie waarin de ander zich bevindt. Een man van 28: 
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"Al ss ik zo'n zwerver in de winter zie lopen met blote voeten dan denk 

ikk hoe is het mogelijk om zo te leven. Hoe leeft zo'n man? Verschrikke-

lijk .. Als ik er aan denk krijg ik meteen koude rillingen." 

Dee duur van het kijken is mede bepalend voor de betekenis van visuele be-

trokkenheid.. Als personen verblijven in dezelfde ruimte, kan de presentatie 

nauwkeurigg en uitgebreid bestudeerd worden, waardoor het observeren 

verandertt in een '' main-involvemenf (Goffman 1963: 43). In situaties waarin 

hett kijken naar mensen geen prioriteit heeft, zoals tijdens het fietsen door de 

stadd en het praten met een vriend(in), is het observeren een 'side-involve-

ment'ment' (ibid.), iets wat terloops plaatsvindt. Al fietsend valt even het oog op 

iemandd die opvalt en lopend over straat wordt een flard van een gesprek 

opgevangen. . 

Mij nn informanten wijzen erop dat ze het aangenaam vinden om op een 
terloopsee manier aandacht te schenken aan anderen. Het is licht, gemakke-
lij kk en behoeft weinig inspanning. Wat ze zien, ervaren ze als vanzelfspre-
kendd en staat niet ter discussie. Deze ervaring bestaat uit een constante 
stroomm van wisselende indrukken in een ontspannen ritme. Door op deze 
manierr waar te nemen, ontlenen personen een aangenaam gevoel aan de 
druktee of het "geroezemoes". Ook tijdens deze vluchtige en terloopse vorm 
vann visuele aandacht maken ze een beeld van de anderen en categoriseren zij 
henn (Sacks 1972: 332, zie ook Oosterman 1993: 222, 3). Een vrouw van 28: 

"Datt vind ik wel leuk. Bijvoorbeeld wanneer je op de markt loopt en je 

hoortt van die echte Amsterdamse wijven iets tegen elkaar zeggen: 'Kom 

zoo effe een bakkie bij me drinken', 'Nou, vorige week', 'Die en die', 

'Tutututut'." " 

Tijdenss de terloopse vorm van observeren vindt het kijken op een welhaast 

vanzelfsprekendee manier plaats. Het blijf t beperkt tot een eerste indruk. Als 

hett observeren het karakter van een 'main-involvemenf krijgt, zijn personen 

bewustt bezig met het mogelijk maken van het observeren. In de volgende 

paragraaff  ga ik hierop in. 
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Kijkenn als 'main-involvement' 

Visuelee betrokkenheid als 'main-involvement' begint met het vinden van 
eenn geschikte plek voor het kijken naar mensen, zoals een pleintje, een terras 
off  een plek in een park. Een vrouw van 26: "Ik heb een vast plekje, waar de 
bandjess optreden. Daar heb je een stuk gras liggen. (...) Op je buik liggen en 
kijkenn wie voorbij lopen, wat ze aanhebben, wat ze doen." 

Alss personen op de plek zijn aangekomen nemen ze de tijd om 'de omge-
vingg te lezen' (Lofland 1985:142) en positioneren ze zich zo dat ze een goed 
uitzichtt hebben. Ze zorgen ervoor dat hun blik gericht is op "de drukte". 
Eenn vrouw van 44: "Als ik in restaurants zit, wil ik altijd met mijn gezicht 
naarr de zaak toe en niet naar de muur." Als personen net binnen zijn geko-
men,, oriënteren ze zich. Ze proberen een overzicht te krijgen van de aanwe-
zigenn in een ruimte. Een vrouw van 26: 

"Inn wat voor een ruimte je ook komt, je zoekt meteen naar mensen, 
waarr je niet zo zeer per se contact mee wilt hebben, maar die een soort 
herkenningspuntt zijn. Het is een soort oriëntatie. Wat zit er in een 
kroeg?? Wie vind ik leuk? Wie spreekt me aan?" 

Hett oriënteren is een vluchtige verkenning van de aanwezigen. Het is een 
mechanismee om vertrouwd te raken met de omgeving en de personen die 
daarinn aanwezig zijn. In een oogopslag categoriseren personen de andere 
aanwezigenn en gaan na hoe zij zich tot hen verhouden. Ze zoeken naar her-
kenningg en gaan na of er mensen zijn met wie zij zich verwant voelen: 

'Onee encounters the other on the basis of minimal indicators and 
makess certain assumptions regarding the likelihood that he will be 
partyy to one's universe of discourse' (Harman 1988:143). 

Niett iedereen die in het blikveld komt, krijgt dezelfde aandacht. Er is sprake 

vann 'selectieve aandacht' (McCall & Simmons 1978: 105, zie ook Milgram 

1970:: 1462) of zoals de volgende informant (32) het uitdrukt: "Ik kijk naar 

watt me opvalt. Eens in de tien keer valt me iets op. De rest laat ik aan me 
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voorbijj  gaan." De betrokkenen kijken naar personen die opvallen en die hen 

fascineren.. Het betreft individuen die in hun presentatie afwijken van de 

anderee aanwezigen in het publieke domein. Ze worden "apart", "speciaal" 

enn "uitgesproken" genoemd, en ze vermaken, intrigeren en ontroeren het 

publiek.. Kenmerkend voor de categorie onbekenden waar het oog op valt is 

datt zij in hun zelfpresentatie iets prijsgeven van hun persoonlijke leven, 

waardoorr ze als uniek en individueel worden ervaren. Dit komt tot uiting in 

hoee ze eruit zien, hoe ze zich verhouden tot een metgezel en in wat ze zeg-

gen.. De aandacht gaat met name uit naar het intieme, dat wat doorgaans al-

leenn zichtbaar is in het privé-domein: de emotionele en erotische aspecten 

vann het sociale leven. 

Expressieff  gedrag stimuleert de verbeeldingskracht en zet aan tot reflectie 
inn de vorm van 'identity-work' (Miller & Hintz 1997: 97). 'Membership cate-

gorisation'gorisation' leidt tot een grove schets van de ander, diens categoriale identi-
teit.. Met behulp van 'identity-work' geven personen invulling aan de schets-
matigee indruk van de ander, zodat er een identiteit ontstaat die meer toe-
gesnedenn is op een individueel persoon. Om dit te realiseren geven ze bete-
keniss aan diverse elementen van het expressief gedrag, waardoor zij inzicht 
krijgenn in de persoonlijke achtergrond van de ander. Goffman (1959: 22-30) 
onderscheidtt een drietal aspecten die hierbij van belang zijn: de uiterlijke 
verschijningg (bijvoorbeeld kleding en haardracht), de wijze waarop men 
zichh gedraagt (bijvoorbeeld hoe men loopt, staat en praat) en de omgeving 
waarinn iemand zich bevindt. Door deze drie aspecten in ogenschouw te ne-
men,, plaatsen personen de ander in een sociale en ruimtelijke context, 
waardoorr zij inzicht krijgen in het waargenomen gedrag en hun houding 
tenn opzichte van anderen bepalen. Een vrouw van 25: 

"Laatstt liep ik in de Westerstraat. Daar zit altijd een aantal vrouwen die 

daarr waarschijnlijk al heel lang wonen. Dan weet ik gewoon bijna zeker 

datt ze het hebben over dokters, ziekten en dat ze oma zijn geworden. 

Opp een gegeven moment liep ik erlangs en toen kwam er net een ande-

ree vrouw aanlopen. Eén van die vrouwen stond op en gaf haar zo twee 

handen.. Ik dacht zoiets van: nou, die wordt er bij betrokken. Toen zag 

ikk dat ze zich terugtrokken. Dat ze zei: 'Ja, ik heb het gehoord'. En die 
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vrouww moest toen ineens huilen. Ze heeft waarschijnlijk toen net ie-
mandd verloren. Dan loop ik zo voorbij en denk ik: goh, wat sneu. Dat 
gebeurtt dan zo maar even." 

Dee informant verklaart het waargenomen gedrag door een beeld te vormen 
vann de persoonlijke achtergrond van de vrouwen. Zij interpreteert hun ge-
dragg door haar observatie van hen in een sociale en ruimtelijke context te 
plaatsen,, waardoor ze de uitspraak: "Ja, ik heb het gehoord" relateert aan 
eenn sterfgeval. Het observeren en interpreteren resulteren in herkenning 
vann het voorval en gaan gepaard met betrokkenheid bij de vrouwen in de 
Westerstraat. . 

Hett kijken naar mensen heeft niet alleen betrekking op de identiteit van 
dee ander. Het stimuleert tevens het reflecteren op de eigen identiteit. Ande-
renn vormen aanleiding om na te denken over zichzelf. Personen relateren 
hunn eigen ervaringen aan wat ze waarnemen. Een vrouw van 28: 

"Gisterenn zaten naast mij op het terras een man en een vrouw gezellig 
tee praten over allerlei dingen. Koetjes en kalfjes. Ik dacht aan mijn rela-
tiee en vroeg me af waarom wij dat niet doen, zo praten." 

Naarr aanleiding van wat personen zien, ontstaat een 'internal conversation' 

(McCalll  & Simmons 1978: 52). Tijdens deze interne gedachtewisseling ver-
gelijkenn ze zichzelf met het waargenomen gedrag van anderen. Ze verplaat-
senn zich in hen en eigenen zich bepaalde gedragingen toe. Door onbekenden 
tee observeren, leren ze hoe ze zich kunnen presenteren in bepaalde situaties. 
Hett volgende voorbeeld komt uit mijn eigen aantekeningen. 

Ikk was laatst bij de markt, gehaast en wilde snel aan de beurt zijn. Ik zag 
eenn oudere vrouw naast me staan die er ontspannen bijstond. Ze liet ie-
mandd voorgaan die mopperde en die vrouw zei: 'ik heb toch de tijd'. Ik 
dachtt dat is klasse. Die rust. Zo wil ik ook zijn. 

Hett observeren van anderen maakt 'vicarious trial-and-error activity' moge-

lij kk (McCall & Simmons 1978: 52). Dit houdt in dat personen zich afvragen 



6 4 4 Dee warme stad 

hoee ze zich zouden gedragen in situaties waarin anderen zich bevinden. 

Doorr zich in hen te verplaatsen, kunnen ze op een mentale manier uiteenlo-

pendee vormen van gedrag uitproberen. Het gedrag van anderen is dan ook 

medee bepalend voor de keuze die personen maken ten aanzien van hun ge-

wenstee identiteit. De volgende informant - een vrouw van 25 - distantieert 

zichh van anderen die zich op een bepaalde wijze presenteren: 

"I kk dacht na over het hebben van een tatoeage, maar als ik keek naar de 

tatoeagess die vrouwen droegen vond ik dat niks, te soft, te cliché. Zo 

wildee ik er niet uitzien, overkomen. Dat heeft me ervan weerhouden 

omm een tatoeage te nemen." 

Inn sommige situaties heeft het zien van anderen een soortgelijk effect als het 

kijkenn in een spiegel. Personen herkennen hun gedrag in anderen en leren 

zoo over zichzelf. Ze ontlenen aan hen 'role support': 'role support constitutes 

encouragementt of any sort that motivates participants to continue their 

pursuits11 {Stebbins 1992: 63). 

Eenn man van 32 vertelde dat hij naar aanleiding van een ruzie op straat 

tussenn een man en een vrouw moest denken aan een woordenwisseling 

diee hij zelf had met zijn vriendin: "Ik moest denken aan mijn eigen 

emotionelee reactie. (...) Ik zei tegen mezelf dat ik bij een volgende ruzie 

rustigg moest blijven." 

Dee personen die de betrokkenen op straat, in cafés en parken zien, zijn 

voorbeeldenn hoe zich wel of niet te gedragen. Het publieke domein is in deze 

situatiess een etalage die zicht geeft op een gevarieerd repertoire aan gedrags-

mogelijkheden. . 

Hett kijken naar mensen kent tevens een speelse vorm van betrokkenheid. 

Identity-workIdentity-work vindt dan plaats als vorm van amusement. De geïnteresseer-

denn proberen diverse aspecten van iemands identiteit te raden en te ontdek-

ken.. Degenen die iets van hun persoonlijke achtergrond prijsgeven, geven 

aanleidingg tot het kijken naar anderen als spel of puzzel (zie ook Oosterman 
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!993'' 2.31). In het volgende voorbeeld vraagt een man (44) zich op het terras 
vann het Filmmuseum af wat voor werk iemand doet: 

"Daarr praat ik soms over met mijn buurvrouw. Soms doe je een spelle-
tje.. Wat voor beroep ze hebben. Met zijn tweeën. (...) Je zegt dan: 'Die 
iss volgens mij makelaar. Nee, dat is een tandarts, dat zie je zo. Nou, ik 
weett niet. Dat kan ook wel'. Dat is erg grappig." 

Gedurendee het kijkspel beleven personen onbekommerd plezier aan het al-
ledaagsee drama dat ze in de stad waarnemen. Zo proberen ze het verloop 
vann emotionele situaties te voorspellen. Ook hierbij letten ze op aspecten 
diee doorgaans schuilgaan achter de coulissen van het privé-domein. Bij het 
zienn van een ruzie op straat, vragen ze zich af waar het conflict over gaat en 
hoee het zal verlopen. Een vrouw van 26: 

"Somss zie je mensen die kwaad op elkaar zijn. Dat is gewoon echt leuk 
omm te zien hoe ze reageren, wat ze gaan doen. Dat je dan echt denkt: 
nou,, die gaat dat doen." 

Tijdenss het kijkspel creëren personen een voorstelling van de ander. De aan-
dachtt gaat uit naar specifieke details in iemands presentatie. Het observeren 
vann bepaalde kledingstukken is al voldoende om een beeld van iemands le-
venn te schetsen. Verbeeldingsvermogen speelt hierbij een belangrijke rol. 
Eenn man van 44: 

"I kk kijk als ik in de tram zit of op de tramhalte sta te wachten. (...) Of je 
ziett dat mensen net iets verkeerd gekleed zijn, waar je dus een heel 
beeldd bij krijgt. Een wat oudere man die een jasje heeft dat net te kort 
is,, net niet past - een hand boven zijn knie - en sandalen. Waar je dus 
eenn heel beeld bij krijgt. Van zijn hele interieur. Waar hij woont. Dat 
zijnn vrouw dood is, zijn kinderen nu voor hem zorgen." 

Personenn fantaseren over aspecten van iemands biografische achtergrond, 
zoalss de thuissituatie, werk, relaties en seksleven. Een vrouw van 19: 
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"Jee probeert je voor te stellen als iemand met iemand langs loopt..., dat 

diee met die iemand iets heeft. Bij sommige mensen heb je dat. Wat 

zoudenn die nou voor seksleven hebben? Dan kan ik me niet voorstellen 

datt ze er überhaupt één hebben." 

Tijdenss het observeren als spel proberen personen voor te stellen wat voor 

eenn relatie mensen hebben. Ze kijken naar de wijze waarop personen zich op 

elkaarr oriënteren en vragen zich af of ze collega's, vriend(inn)en of geliefden 

zijn.. De geïnteresseerden letten op de 'bindingstekens' (Goffman 1971:194) 

vann de personen die samen zijn, zoals de wijze waarop ze elkaar aanraken en 

dee emoties die ze uiten. Een vrouw van 44: 

"Al ss ik zo'n gesprek volg vraag ik me af: wat zijn het voor een mensen? 

Hoortt het bij elkaar? Ik zoek altijd wel naar relaties tussen mensen, of 

zee elkaar van het werk kennen. Dan let ik op wat ze zeggen. Dat vind ik 

eenn spelletje. (...) Je bedenkt er wat omheen. (...) Maar ik probeer een 

beeldd te maken. Het is net of ik naar een film zit te kijken." 

Informatiemanagementt bestaat behalve uit 'identity-work' ook uit 'impres-

sion-management'sion-management' ( Goffman 1959: 208). Personen moeten in hun presenta-
tiee rekening houden met de regel van 'beleefde onoplettendheid' (Goffman 
1963:: 84). Tijdens mobiliteit, zoals in situaties waarin onbekenden elkaar 
passeren,, blijf t het observeren beperkt tot enkele momenten en is de kans 
datt ze deze regel doorbreken klein. In situaties waarin personen langer in el-
kaarss nabijheid verkeren, dienen ze voorzichtig en zorgvuldig met de situa-
tiee om te gaan om aandachtig observeren mogelijk te maken. Hiertoe hou-
denn ze zich aan een interactieregel, die ik 'beleefde aandacht' heb genoemd. 
Stedelingenn die dit doen, proberen zich zo natuurlijk mogelijk te gedragen. 
Zee spelen desinteresse en trekken zodoende geen speciale aandacht van de 
anderee aanwezigen, waardoor de observatie een vrijblijvend karakter blijf t 
houden.. De blik blijf t voor luttele seconden gericht op de persoon waarvoor 
interessee bestaat. Niet te lang, anders valt het op. Vervolgens richt de toe-
schouwerr de blik weer op een neutraal object en "wendt zijn blik nadrukke-
lij kk af' van de persoon waarin hij of zij geïnteresseerd is (Douglas, Rasmus-
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senn & Flanagan 1977: 95). Door op deze wijze de belangstelling te doseren, 
krijgtt de ander niet het idee een object van aandacht te zijn. 

Eenn andere techniek die personen hanteren om informatie in te winnen 
zonderr op te vallen is het spiegelen. Hierbij maken ze gebruik van de weer-
kaatsingg van de ramen van trams en winkels om mensen te observeren. De 
spiegelaarr kijkt schijnbaar geboeid naar de uitgestalde koopwaar, maar kijkt 
inn feite naar degene in wie hij geïnteresseerd is. Behalve het spiegelen zijn er 
nogg andere poses om de aandacht te maskeren, zoals wegdromen, het haar 
herschikkenn en quasi-geïnteresseerd een boek of krant lezen. Een man van 
288 vertelt over een situatie in een café: 

"Ikk had toch pas de indruk dat twee heren met dubieuze zaken bezig wa-
ren.. En dan zit ik zogenaamd heel erg in mijn krant verdiept. Maar het 
wass toch heel duidelijk een gesprek over een partij gestolen goederen. 
Daarr luister ik toch wel naar .... Het ging over kleding. Het duurde een 
kwartiertje.. Ik heb nog wel voor de vormm een bladzijde omgeslagen." 

Eenn verklaring voor de voorzichtigheid die gepaard gaat met de beleefde 
aandachtt kan gevonden worden in het werk van Goffman. In het essay 'The 

NatureNature of Deference and Demeanor' (1967) stelt hij: 'the self is in part a cere-
moniall  thing, a sacred object which must be treated with proper ritual care 
...'' (ibid: 91). Goffman wijst op het speciale karakter van iemands identiteit 
enn persoonlijke achtergrond; het is een waardevol goed, waar voorzichtig 
meee omgegaan moet worden. Volgens Goffman moet veel gedrag begrepen 
wordenn als een eredienst aan het individu: 

'Manyy gods have been done away with, but the individual himself stub-

bornlyy remains as a deity of considerable importance. He walks with 

somee dignity and is the recipient of many littl e offerings' (ibid: 95). 

Alss 'the self niet omgeven is met de gebruikelijke egards ontstaat er irritatie, 

ongemakk en ergernis. Een scherp voorbeeld hiervan komt naar voren in het 

doorr Whyte (1988: 28) beschreven fenomeen van de 'girlwatchers'. Het be-

treftt een groep mannen die tijdens hun lunchpauze naar passerende vrou-
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wenn kijken en opmerkingen maken. Dit schijnbaar onschuldige doorbreken 

vann de regel van beleefde aandacht heeft drastische gevolgen (Gardner 

1995).. Vrouwen die zich door 'girlwatchers' geïntimideerd voelen, kiezen 

vaakk een andere weg en vermijden ruimtes waar zij soortgelijke vormen van 

'onbeleefdee aandacht' (Muller 1997a: 201) verwachten. 

Inn sommige situaties is het inderdaad zo dat de voorzichtigheid van mijn 

informantenn voortkomt uit het respect voor de privacy van de ander. Ze 

willenn de ander niet tot last zijn. Ze distantiëren zich van personen die zich 

niett aan de regel van beleefde aandacht houden. Mij n informanten noemen 

ookk andere motieven om zich aan deze regel te houden, die dikwijl s een pro-

zaïschh karakter hebben. Ze hebben bijvoorbeeld geen tijd, omdat ze met an-

deree zaken bezig zijn, zoals het verplaatsen van a naar b. Ze houden zich ook 

aann deze regel, omdat ze op deze wijze de situatie van 'co-presence' (Goff-

mann 1963: 17, 8) handhaven, waardoor ze onbelemmerd de ander kunnen 

blijvenn bekijken. Als de ander in de gaten krijgt dat deze bekeken wordt, ver-

liestt de kijker de controle over de situatie. De ander kan als reactie het obser-

verenn onmogelijk maken (door bijvoorbeeld een andere lichaamshouding 

aann te nemen of door weg te gaan) of het karakter van de interactie verande-

renn (door bijvoorbeeld terug te kijken of een verbale interactie aan te gaan). 

Personenn continueren de regel van beleefde aandacht ook in situaties 

waarinn het gedrag van de anderen moeilijk te voorspellen is, zoals bij 

"dronkenn zwervers" en "speedy junks", waardoor zij het raadzamer achten 

omm afstand te bewaren en zodoende de controle over de situatie te bewaren. 

Eenn andere reden om contact te vermijden is het beschermen van het gecre-

ëerdee fantasiebeeld. De betrokkenen willen hun beeldvorming niet ont-

krachtenn door verbaal contact. Een man van 28: 

"Opp een gegeven moment ga je denken: misschien is het wel zonde om 

tee gaan praten. Maar als je dat niet doet, kan je er nog jarenlang plezier 

vann hebben. (...) Stel, je kijkt een leuke dame aan, ze kijkt terug en je 

gaatt een beetje spelen. Je gaat met haar praten en dan heeft ze een on-

gelooflijkee grafstem. Dan is de hele betovering weg. Als je het niet weet 

dann heb je nergens last van." 
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Eenn vergelijking tussen 'beleefde onoplettendheid' en het kijken naar men-
senn zoals dat hier ter sprake is gekomen, wijst op een aantal verschillen en 
overeenkomsten.. Bij 'beleefde onoplettendheid' blijf t de blik beperkt tot 
eenn luttel ogenblik, waarmee de privacy wordt gerespecteerd. Bij deze om-
gangsvormm weerhouden ontzag en schaamte personen ervan om de ander 
uitvoerigg waar te nemen. Andere emoties of gedachten zijn hierbij uitgeslo-
ten.. Bij het kijken naar mensen zoals dat in dit hoofdstuk is beschreven, 
houdtt men ook rekening met de privacy van de ander, maar overheerst de 
interessee in de ander. Het kijken heeft een rijker en veelzijdiger karakter, 
waardoorr het publieke domein getransformeerd wordt in een ruimte van 
uiteenlopendee visuele ervaringen. 

Slotbeschouwing g 

Dezee beschouwing over het kijken naar mensen laat zien dat er meer aan de 
handd is dan we zo op het eerste gezicht kunnen waarnemen in de publieke 
sfeer.. Bij een vluchtige observatie van het kijken naar mensen lijk t het een 
oppervlakkigee activiteit die weinig om het lij f heeft. Het blijkt evenwel dat 
tijdenss het ogenschijnlijk afstandelijke en koele observeren van onbekenden 
-- er is immers geen 'wisselwerking' - stedelingen op uiteenlopende wijze 
betrokkenn zijn bij de publieke sfeer, waardoor deze sfeer een emotionele en 
socialee betekenis krijgt. Er is sprake van terloopse aandacht bij anderen, zo-
alss tijdens het passeren van een persoon op straat, en van belangstelling 
waarbijj  de ander uitgebreid wordt waargenomen. Er is tevens sprake van 
emotionelee en reflectieve betrokkenheid. Bij de eerste vorm van stedelijke 
warmtee gaat het om een emotionele beleving van de ander, bij de tweede 
vormm problematiseren personen het waargenomen gedrag en geven hier-
voorr een verklaring. Tevens zet het kijken naar mensen aan tot beschou-
wingenn over de eigen identiteit. Personen vergelijken zich met anderen en 
nemenn gedragingen over. De interesse in anderen komt tevens tot uiting in 
hett kijkspel, waarbij personen de identiteit van de ander proberen te raden. 

Bijj  de totstandkoming van betrokkenheid tijdens het kijken naar mensen 
speeltt informatiemanagement een cruciale rol. Personen verzamelen infor-
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matiee om het waargenomen gedrag te interpreteren en om de ander te iden-

tificeren.. Informatiemanagement heeft tevens betrekking op de zelfpresen-

tatiee van personen. Zij houden zich tijdens visuele betrokkenheid aan de 

omgangsvormm van beleefde aandacht. Dit houdt in dat ze niet opzichtig kij -

kenn naar anderen, omdat die zich anders ongemakkelijk voelen of zelfs ge-

ïntimideerdd raken. 

Niett alle personen in het blikveld worden met evenveel interesse gadege-

slagen.. Er is sprake van 'selectieve aandacht' (McCall & Simmons 1978:105, 

ziee ook Milgram 1970:1462). Het zijn vooral degenen die iets prijs geven van 

hunn gevoelens en gedachten die worden bekeken. De onconventionele ste-

deling,, die in de redenering van Fischer (1981: 307, 8) bedreigend is en het 

publiekee domein een anoniem en vervreemdend karakter geeft, is voor mijn 

informantenn de persoon waar ze als toeschouwer graag naar kijken. Van een 

'blaséhouding'' (Milgram 1970: 1465) jegens het afwijkende is daarom ook 

perr definitie geen sprake. Zonder de opvallende gebruikers van de openbare 

ruimtee zou het leven in de stad anoniemer zijn. De opvallende en afwijken-

dee onbekenden maken de stad juist interessant en persoonlijk. 

Hett kijken naar het dagelijkse menselijk drama in de stad verandert de 

bindingg met de publieke sfeer. Stedelingen ontlenen plezier aan het kijken 

naarr onbekende anderen, waardoor het publieke domein gekenmerkt wordt 

doorr vermaak en ontspanning. Deze vorm van stedelijke warmte kent ook 

meerr serieuze kanten. De informatie die personen verkrijgen via het observe-

ren,, maakt het mogelijk om het gedrag van onbekenden te verklaren en 

structureertt de beleving van de publieke sfeer. Tevens is deze informatie 

noodzakelijkk voor het aangaan van een verbale interactie. Door een beeld te 

vormenn van de ander, weten personen wie ze voor zich hebben en hoe ze 

dezee persoon kunnen benaderen. In hoofdstuk vijf ga ik hier uitgebreid op 

in.. Het kijken naar anderen is tevens van invloed op de identiteit van de be-

trokkenen.. Het zet aan tot zelfreflectie en geeft zicht op een uitgebreid reper-

toiree aan gedragsmogelijkheden. Door deze aspecten van het kijken naar 

mensenn wordt het publieke domein 'gedeanomiseerd' en ontstaat er stedelij-

kee warmte. 

Hett kijken naar mensen is een van de manieren waardoor stedelijke 

warmtee tot stand wordt gebracht. De warme stad ontstaat tevens door het 
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aangaann van verbale en non-verbale interacties met onbekenden, zoals het 
aangaann van een gesprek en het hebben van oogcontact. In de komende 
tweee hoofdstukken ga ik hier op in. 

Noot t 

ii  Hoewel de betrokkenen de ander zo nauwkeurig mogelijk proberen te identifice-
renn is het op basis van observatie nooit zeker of ze inderdaad de ander op een ac-
curatee wijze definiëren:'... the interpretation of incoming sensory perception by 
fittingg them into abstract categories with attached stereotypes is altogether a 
gamblee carried out by educated guess work' (McCall & Simmons 1976:112, 3). 





HOOFDSTUKK 4 

DieDie kleine momenten, daar geniet ik heel veel van 

Hett publieke domein als plek voor terloopse 
contacten n 

Inleiding g 

Inn dit hoofdstuk bespreek ik een interactievorm waarin wel, in tegenstel-

lingg tot het kijken naar mensen, sprake is van gelijktijdige communicatie. 

Ikk ga hier in op het publieke domein als een plek voor vluchtige en terloop-

see contacten. Ik beschrijf hoe stedelijke warmte ontstaat tijdens minimale 

interacties,, zoals oogcontact en terloopse opmerkingen. Terloops contact 

heeftt betrekking op situaties, waarin personen voor een korte tijd in el-

kaarss nabijheid verkeren, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer of als pas-

santenn op straat. Omdat een of beide personen andere prioriteiten hebben, 

blijvenn deze interacties beperkt tot enkele momenten van wederzijdse in-

teresse.. In de stadssociologie wordt weinig aandacht besteed aan deze con-

tacten.. De studies die hier wel betrekking op hebben, plaatsen deze inter-

actiess doorgaans in een negatief daglicht. Het terloopse contact geldt als 

voorbeeldd van de afstandelijke en onpersoonlijke omgang in de publieke 

wereldd (Goffman 1963,1970, Lofland 1985, Milgram 1970, Newman & Mc-

Cauleyy 1977). 

Nett als kijken behoort terloops contact tot de zogenaamde typische ste-

delijkee contacten, die gekenmerkt worden door vluchtigheid en het ont-

brekenn van biografische informatie. In het vorige hoofdstuk heb ik aange-

gevenn dat het kijken meer is dan het koele en afstandelijke observeren van 

anderen.. Kijken naar mensen roept emoties en beelden op, zet aan tot re-

flecterenflecteren over anderen en zichzelf, structureert de ervaring van de publieke 

sfeerr en geeft de stad een symbolische en emotionele lading. Kijken is dus 
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veell  meer dan geen contact aangaan. Hoe zit het met terloops contact? Gaat 

hett hier om onbelangrijke futiele interacties, die zo vluchtig zijn dat ze na 

consumptiee onmerkbaar verdampen in de publieke sfeer? De vraag stellen is 

hemm beantwoorden. Ook terloopse contacten kennen een structuur, heb-

benn betekenis en zijn van belang voor de stedelijke wereld. Ik geef in dit 

hoofdstukk aan hoe terloopse interacties tot stand komen en wat ze beteke-

nenn voor de participanten. Ik ga achtereenvolgens in op terloopse verbale, 

tactielee en visuele contacten. 

Hett publieke landschap van korte verbale contacten 

Eenn vrouw van 25: "Ik vind het vaak wel leuk, gewoon alleen al een op-

merkinkje.. Als je hoest of zo, en dat iemand die daar toevallig bij staat 

zegt:: hé, koudje gevat, of zoiets." 

Eenn van de belangrijke publieke omgangsregels is dat onbekenden elkaar 

niett aanspreken, als zij bijvoorbeeld elkaar passeren op straat of naast elkaar 

zittenn in de bus. In de publieke sfeer is kijken goud en spreken zilver (Goff-

mann 1963, 1970, Lofland 1985, Milgram 1970, Simmel 1902/03, Wirth 1938). 

Dee dagelijkse praktijk wijst uit dat stedelingen de regel van het stilzwijgen 

doorbrekenn met korte verbale interacties. In de komende pagina's bespreek 

ikk diverse voorbeelden hiervan en geef ik aan wat ze betekenen voor de par-

ticipanten.. Tevens ga ik in op het ontstaan en het verloop van deze interac-

ties.. Ik begin met de speelse variant. Een vrouw van 26: 

"Ikk fietste op het voetpad en was in een melige bui. Er kwam een jon-

genn aanlopen en ik schreeuwde gespeeld tegen hem 'kijk uit, ga weg'. 

Hijj  reageerde daar leuk op en sprong verschrikt opzij." 

Doorr te overdrijven doorbreken de passanten de gangbare afstandelijke 

omgangg in de publieke sfeer. Beiden stemmen hun gedrag op elkaar af zodat 

eenn terloopse eenakter van humor en herkenning ontstaat. In het hieronder 

staandee voorbeeld wordt de afstandelijk publieke interactievorm getrans-
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formecrdd door een omkering van rollen. Een man van 28 reageert op een 

persoonn die hem drugs aanbiedt op de Nieuwendijk: 

"Laatstt had ik ook zo'n jongen die op me afkwam en vroeg: 'Hé, moet 
jee nog wat wit en bruin of allebei'. Ik zeg: 'Nee, maar moet jij een siga-
retjee hebben'. Toen begon hij heel hard te lachen. Hij vond het heel erg 
leuk.. Hij nam het sigaretje grit aan. Het was een heel ad rem grapje, 
waarr geen kwaad in steekt. Gewoon heel spontaan, waar ik niet eens 
overr nadacht. Ik vond het leuk. Vooral als iemand anders er ook om 
kann lachen," 

Doorr de grappige opmerking komen beide personen in een andere relatie 
tegenoverr elkaar te staan. Niet als dealer en junk of als passanten, maar als 
tweee personen die een sigaretje roken. Door op deze wijze een gedeelde er-
varingg te creëren, neemt de afstand af en ontstaat er een situatie van herken-
ning. . 

Inn de speelse variant van korte verbale contacten zijn de initiatiefnemers 
inn eerste instantie niet geïnteresseerd in meer contact dan het plaatsen van 
eenn opmerking en de reactie daarop. Ze hebben geen ander doel voor ogen 
dann de interactie zelf en zijn benieuwd naar de reactie van de ander. Op een 
mildee manier provoceren zij de ander tot communicatie. Zij doorbreken 
hett stedelijk zwijgen door op een onverwachte - zonder directe aanleiding -
manierr een opmerking te plaatsen, waardoor ze een speelse en vrijblijvende 
situatiee creëren. Er is geen sprake van planning, extern doel of het maken 
vann weloverwogen keuzes. De betrokkenen geven gewoonweg uiting aan 
hunn emoties en gedachten. In een opwelling gaan ze een interactie aan. Een 
mann van 32: "Je flapt het eruit voordat je er erg in hebt. Het kan ook gebeu-
renn dat je iets hoort en daarop reageert." 

Eenn reden om iemand kort aan te spreken is het maken van een compli-
ment.. De initiatiefnemer maakt duidelijk dat hij de presentatie van de ander 
opp prijs stelt. Diverse informanten vertellen dat ze mensen hebben aange-
sproken,, omdat die mooie kledingstukken droegen. Een man van 44 heeft 
verteldd dat hij in de tram is aangesproken door een man met de opmerking 
datt hij zijn leren jas zo mooi vindt. Het gesprek eindigt met de mededeling 
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vann de vriendelijke ander dat hij het gewoon wilde zeggen. Een vrouw van 

19:: "Ik heb wel eens dat mensen opmerkingen maken over mijn lange staart. 

Datt ze het mooi vinden. Vaak vragen ze ook hoe lang het duurt voordat het 

zoo ver is." 

Opmerkingenn worden ook geplaatst om ervaringen te delen. Het kort-

stondigg delen van ervaringen vindt bijvoorbeeld plaats bij het bezoeken van 

evenementen,, zoals een concert of een voetbalwedstrijd. Een man van 30: 

"Nuu ik er toch over praat. Dat heb je ook in het Ajax-stadion dat je 

naastt een man staat die kankert op Ajax. 'Klote-wedstrijd', zegt hij dan. 

Enn dat reageer ik of een ander en dan zegt hij weer: 'Ja, Ajax speelt erg 

kut'.. Dat is natuurlijk wel heel leuk." 

Tijdenss terloopse verbale interacties waarin passanten een ervaring delen, 

ontstaatt een moment van wederzijds herkenning. Het is een situatie in de 

stedelijkee flux waarin twee onbekenden het gevoel hebben bij elkaar te ho-

renn en iets met elkaar te delen. Zij vormen tijdens een tel of twee een tijdelij -

kee gemeenschap. Een vrouw van 52: 

"Diee kleine momenten, daar geniet ik heel veel van. (...) Dat is een 

doorlopendd iets. (...) Dat iemand tegen me zegt 'hoi, paarse trui', dat 

vindd ik heerlijk. Dit is me toevallig de laatste keer gebeurd. Ik weet dat 

err zoveel kleine dingen zijn die er dan gebeuren. Ook weer voor de eta-

lagee staan en zeggen: Nou, mooi hè, zo van leuk, fijn dat je even samen 

ietss deelt, uit die etalage." 

Diversee kortstondige verbale interacties hebben een meer serieus karakter. 

Zee hebben betrekking op het herstellen van de publieke interactieorde, zoals 

inn het geval van hulpsituaties. Hierin helpen personen een ander zonder 

daarvoorr iets terug te verlangen. De volgende observatie is hierop van toe-

passing. . 

Ikk fiets zo'n dertig meter achter een vrouw in de Westerstraat. Zij heeft 

haarr fiets zwaar beladen met boodschappen. Even later maakt ze een Ie-
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lijk ee val en binnen enkele seconden is ze omringd door een aantal men-
sen.. Als ik me bij deze groep bezorgde passanten voeg, hoor ik hoe een 
mann van middelbare leeftijd aan haar vraagt waar het pijn doet. De 
vrouww wijst op haar heup en zegt: "Het valt wel mee, geloof ik." Een 
mann van in de twintig zet haar fiets tegen een amsterdammertje en zegt 
datt de fiets niet stuk is. Anderen zetten haar boodschappentassen op de 
stoep.. De vrouw wordt op de been geholpen door de man van middel-
baree leeftijd. Zij zegt dat het wel gaat. Twee mensen vragen waar ze 
woontt en stellen voor om haar naar huis te brengen. Ik fiets door met 
dee geruststellende gedachte dat de vrouw in goede handen is. (Overge-
nomenn uit mijn aantekeningen.) 

Personenn die tijdelijk 'out of role (Gardner 1986: 61) zijn, kunnen door de 
hulpp van derden hun rol als burger weer vervullen, waardoor de sociale orde 
vann de publieke sfeer wordt hersteld. De hulpsituaties bevestigen of herstel-
lenn het vertrouwen in de gebruikers van het publieke domein (ibid.). De 
hulpgeverr transformeert dit domein in een ruimte, waar personen aandacht 
hebbenn voor elkaar. 

Minderr spectaculaire voorbeelden van hulpsituaties zijn de deur open-
houdenn (Walum 1974) en de weg uitleggen. Onderzoek heeft uitgewezen dat 
personenn in dorpen en provinciesteden vaker positief op een verzoek van 
hulpbehoevendenn reageren (Milgram 1970:1463). Toch ervaren mijn infor-
mantenn hulpsituaties als een dagelijks gegeven van het sociale leven in de 
stad.. Ze gaan er zelfs vanuit dat anderen positief op hun verzoek zullen rea-
geren,, wat aangeeft dat deze interacties deel uitmaken van de gangbare ste-
delijkee omgangsvormen. Een vrouw van 19 moest wennen aan de hulpvaar-
digheidd van onbekende anderen: 

"Ikk verbaasde me er echt over dat mensen zo bereid waren te helpen. 
Datt past niet met het idee van de stad. (...) Een zak aardappels of appels 
brakk in de tram en iedereen hielp me met het oprapen. (...) Dat gaf mij 
eenn prettig gevoel." 
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Dee hulpsituatie heeft doorgaans een minder impulsief karakter dan de 
speelsee variant van kortstondige verbale contacten. De hulpbehoevenden 
vragenn zich af wie geschikt is om te helpen. Ze selecteren doorgaans een per-
soonn van wie ze verwachten dat deze de gewenste hulp kan bieden. Ze vra-
genn de tijd aan iemand die zichtbaar een horloge draagt en informatie over 
uitgaansgelegenhedenn aan iemand, waarvan ze op basis van diens presenta-
tiee verwachten dat ze een overeenkomstige uitgaanssmaak hebben. De 
hulpgeverr gaat na of hij aan het verzoek kan voldoen en of het in overeen-
stemmingg is met zijn prioriteiten. Tevens weegt hij de intenties van de hulp-
vragerr af. Een mogelijk gevaar is dat de hulpsituatie misbruikt wordt voor 
anderee doeleinden. Zo gebruiken criminelen het vragen van een vuurtje als 
introductiee bij een straatoverval (Vogel 1994: 283). 

Behalvee hulp-interacties zijn er ook diverse andere kortdurende opmer-
kingenn die worden geplaatst om de publieke orde te reguleren ofte handha-
ven.. Bij het passeren in een drukke tram vraagt iemand 'mag ik er even 
langs',, iemand die haast heeft vraagt of hij even voor mag gaan. Kinderen 
wordenn erop gewezen dat ze overlast veroorzaken of een gevaar voor zich-
zelff  zijn. Mensen excuseren zich voor hun onoplettendheid als ze bijvoor-
beeldd iemand in de weglopen of tegen iemand aanstoten. Met deze korte 
verbalee contacten zorgen personen er voor dat het publieke verkeer soepel 
verloopt.. Uit deze opmerkingen blijkt dat personen op elkaar letten en in-
grijpenn als ze zien dat iets mis dreigt te gaan. Deze korte verbale interacties 
gevenn aan dat personen constant bezig zijn met hun gedrag op elkaar af te 
stemmen. . 

Hett plaatsen van een opmerking wordt ook gebruikt om meer uitgebreid 
contactt aan te gaan. Met de terloopse opmerking tast de initiatiefnemer de 
bereidwilligheidd van de ander af om een gesprek te beginnen. In het volgen-
dee hoofdstuk ga ik hier nader op in. 

Dee korte duur van terloopse verbale contacten wil niet zeggen dat ze niet 
betekenisvoll  zijn of geen waarde hebben. Ik heb al aangegeven dat ze uitin-
genn zijn van aandacht, gebruikt worden om complimenten te maken, een 
speelss en humorvol karakter hebben, dat ze openingszetten zijn voor een ge-
sprekk en dat ze de publieke interactieorde herstellen. Terloopse opmerkin-
genn zetten ook aan tot zelfreflectie. Een vrouw van 25: 
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"Laatstt kwam ik uit het Stedelijk en ging ik mijn fiets van het slot halen. 

Ikk vroeg aan iemand die daar ook stond een vuurtje. Daarna fietste ik 

weg.. Toen zei hij: 'Nou, die fiets, die past wel bij je'. Dat vond ik toch 

well  heel persoonlijk. Ik vond het eigenlijk wel leuk dat iemand dat ziet. 

Ikk dacht: ja, misschien is dat ook eigenlijk wel zo. Dat een vreemde dat 

tegenn je zegt. Dat vind ik heel leuk." 

Dee aangesprokenen raken zich bewust van hun 'zelfpresentatie' (Goffman 
1959).. Ze vragen zich af hoe zij overkomen en wat voor effect hun aanwezig-
heidd heeft op anderen. Deze vluchtige opmerkingen zetten personen aan tot 
hett nadenken over hun publieke identiteit - de indruk die ze maken op an-
deren.. Ze vragen zich af waarom anderen zo op hen reageren. De reactie van 
anderenn is mede bepalend voor de keuze die ze maken wat betreft hun 'zelf-
presentatie'.. Een vrouw van 24 vertelde dat ze vroeger verlegen was en dat ze 
haarr houding veranderde naar aanleiding van opmerkingen die ze geregeld 
opp straat hoorde: 

"Ikk hoorde vaak mensen tegen me zeggen, 'Ben je dubbeltjes aan het 

zoeken?',, of'Ben je wat verloren?', omdat ik altijd naar de grond keek. 

Toenn dacht ik bij mezelf wat een onzin ook. En toen ben ik mensen 

gaann aankijken als ik op straat liep. Ik kwam er achter dat dat helemaal 

niett eng is." 

Eenn ander aspect van terloopse opmerkingen is dat personen deze contacten 

onderr bepaalde omstandigheden als bemoeizucht, ongevraagd commen-

taarr en zelfs als intimidatie ervaren. Een illustratie hiervan komt uit een arti-

kell  in Het Parool (Klipp 2000: 5) over een vrouw die verhuisd is naar Am-

sterdam: : 

"Amsterdamm ... verschilt hemelsbreed van het Drentse Gieten. Vooral 

inn mentaliteit. Het is hier harder en directer. (...) Dat merk je al als je 

'ss morgens in de bus zit. Als iemand niet weet waar hij moet uitstap-

pen,, gaat iedereen zich ermee bemoeien. Dat is in het noorden ... on-

denkbaar.. Daar houd je dat voor je." 
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Dee betekenis van korte verbale interacties wordt ingevuld door hoe de aan-

gesprokenee ertegen aan kijkt - onder invloed van diens socialisering in pu-

bliekee omgangsvormen - en door de toon en de inhoud die de initiatiefne-

merr geeft aan zijn woorden. Zelfs ogenschijnlijk eenvoudig en terloops ver-

baall  contact komt dus niet zomaar tot stand maar vergt subtiele sociale 

vaardigheden.. Om betrokkenheid tot stand te brengen modelleren de parti-

cipantenn de interacties door het contact bewust terloops en vrijblijvend te 

houden.. Ze houden rekening met elkaar door een bepaalde afstand te bewa-

renn en zich niet opdringerig op te stellen. Tijdens terloopse interacties die 

eenn intimiderend karakter hebben, is er weinig of geen afweging ten aanzien 

vann de gevoelens van anderen en gaat het contact ten koste van hen. Gard-

nerr (1995) geeft hiervan diverse voorbeelden in haar studie over 'public 

harassment'.harassment'. Sally, een respondent uit Gardners onderzoek loopt om negen 

uurr 's ochtend over straat om boodschappen te doen. 

'Afterr another minute, two man in business suits and briefcase come 

towardd Sally. One, a white, smiles at her and informs her she looks 

"goodd enough to eat", and his African American companion nods 

sagely,, specifying that Sally is "a vanilla shake".' (Gardner 1995: 48). 

Dee initiatiefnemers gebruiken de terloopse opmerking om zich te distanti-

erenn van en te verheffen boven de ander. De ander is een object waarover ze 

oordelen.. Ze zoeken met hun opmerking niet naar het gemeenschappelijke 

off  naar een positieve bevestiging van de identiteit van de ander. Hoewel de 

intimiderendee en kwetsende opmerkingen horen bij de koude stad, maken 

zee tevens duidelijk wat ten grondslag ligt aan de warme stad, namelijk dat 

vluchtigee interacties uiterst betekenisvol zijn. Tijdens terloops contact waar-

inn wel sprake is van stedelijke warmte, stemmen personen hun gedrag op el-

kaarr af en vormen zo een tijdelijke gemeenschap waarin sprake is van her-

kenningg en nabijheid. 

Eenn andere vorm van terloops contact is het aanraken dat plaatsvindt 

tussenn onbekenden. Ook het vluchtige tactiele contact heeft uiteenlopende 

betekenissenn en kent een bepaalde structuur. In de volgende paragraaf ga ik 

hieropp in. 
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Hett publieke landschap van aanrakingen 

Eenn man van 32: "Ik heb dat wel bij bussen in het openbaar vervoer. 
Datt je halve lij f tegen iemand aanzit. Je voelt soms de warmte van ie-
mandd anders zijn been tegen je. Dat vind ik heel intiem in de stad. Dus 
ookk als je in de tram zit of staat. Mensen allemaal tegen je aan. Dat is 
superr intiem." 

Eenn van de urbane omgangsvormen die stadssociologen hebben beschre-
ven,, houdt in dat onbekenden elkaar zo min mogelijk aanraken en met el-
kaarr rekening houden door het respecteren van de 'territories of self (Goff-
mann 1971:28), zoals het lichaam van een persoon, de plek waar hij of zij zich 
bevindtt en de ruimte die iemand gebruikt. Als de 'territories of self niet wor-
denn gerespecteerd ontstaat er een gevoel van ongemak, irritatie of zelfs be-
dreiging.. Hoewel deze regel van de publieke interactie-orde een barrière 
vormtt om onbekenden op intieme wijze aan te raken, vertellen mijn infor-
mantenn wel over dergelijke ervaringen. Hoe ontstaan zulke contacten en 
watt betekenen deze interacties voor de participanten? 

Eénn manier waarop de fysieke contacten plaatsvinden, is via terloops 
lichamelijkk contact tijdens situaties van gelijktijdige aanwezigheid en fysie-
kee nabijheid. Deze doen zich voor als personen vlak langs elkaar lopen en 
dichtbijj  elkaar zitten of staan, zoals in drukke straten, bussen en cafés. Het 
gewoonwegg onder de mensen zijn ervaren de betrokkenen als "intiem", "ge-
zellig""  en "aangenaam": 

'.... one of the simplest pleasures of the street is simply being there -

whetherr walking through, strolling aimlessly,..., or bumping into peo-

plee while pushing through the mass of bodies' {Shields 1997: 25). 

Inn drukke situaties doet zich ook een meer bewuste en strategische manier 

vann terloops aanraken voor. Dit vindt plaats onder het mom van functio-

neell  fysiek contact. De initiator raakt de ander licht aan, voldoende om het 

lij ff  te voelen. Voor enkele ogenblikken blijf t de hand rusten op het lichaam 

vann degene die gepasseerd wordt. Duwen, betasten, vasthouden of knijpen 
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doorbrekenn de vrijblijvendheid van het aanraken en zijn dan ook uit den 

bozee bij het realiseren van een terloopse aanraking van onbekende anderen. 

Eenn vrouwelijke informant (44) vertelt dat ze bij het passeren in een volle 

kroegg vaak haar hand legt op een rug of heup om zo even de stevigheid van 

eenn mannenlichaam te voelen. De ander accepteert het aanraken, omdat 

doorr de drukte het haast onoverkomelijk is dat personen elkaar aanraken bij 

hett passeren. In sommige gevallen is er sprake van een bewuste oriëntatie, 

waarbijj  personen een keuze maken voor een persoon die ze aantrekkelijk 

vinden.. Vervolgens ensceneren ze een situatie waarin ze de ander aanraken. 

Eenn vrouw van 19: 

"Datt kan wel aangenaam zijn ... dan ben je in de kroeg en denk je: ik ga 

maarr wat bestellen. En als er iemand in de buurt is die je leuk vindt, 

daarr loop je dan langs. Al is het maar een rug, en dat kan heel knus 

zijn." " 

Tijdenss terloops aanraken vindt er geen verbale bevestiging van het licha-
melijkee contact plaats. Het gaat hier om een 'ongerichte interactie', waarin 
personenn elkaar wel waarnemen, maar geen gelijktijdige visuele of verbale 
communicatiee hebben (Goffman 1963: 24). Het terloopse lichamelijke con-
tactt tijdens een passeersituatie valt nauwelijks op en wordt doorgaans niet 
ervarenn als een schending van de 'territories of self. Maar hoe vindt de intie-
mee aanraking plaats tijdens een stilstandsituatie, waarbij personen zich niet 
kunnenn verschuilen achter het toevallige en vluchtige karakter van een ter-
loopsee aanraking? 

Inn stilstandsituaties gaan de betrokkenen uiterst voorzichtig om met het 
aanrakenn van anderen. Ze houden rekening met elkaar en komen tot een ge-
deeldee definitie van de situatie. Informatiemanagement speelt hierbij een 
belangrijkee rol. De participanten wegen per moment af of de interactie in 
overeenstemmingg is met wat zij willen en wat ze van de ander verwachten. 
Err doet zich een onderhandelingsproces voor; als de een het lichamelijke 
contactt niet onderbreekt, beschouwt de ander dit als een goedkeuring van 
dee aanraking. Dit aanrakingsspel vindt bijvoorbeeld plaats in ruimtes waar 
personenn noodgedwongen tegen elkaar aanstaan of zitten, zoals in volle 
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kroegenn en tijdens druk bezochte concerten. Door minimale lichaamsbe-
wegingen,, zoals tijdens drinken en van standbeen verwisselen, vindt er een 
voorzichtigee aanraking plaats. Door de continuering van het aanraken 
krijgtt het na verloop van tijd een erotische betekenis. Opvallend is dat het 
onderhandelenn plaatsvindt zonder verbale communicatie. Het zwijgen is 
juistt een stimulans om de opwinding te ervaren. Een man van 30 bespreekt 
eenn situatie in een druk café: 

"Sprekenn heeft er dan niets mee te maken. Het kan dat je in een groepje 
zitt te praten en dat je naast iemand zit, die je dan steeds aanraakt. Dan 
hoefjee geen woord te wisselen. Dan kan er toch een vreselijke spanning 
opgebouwdd worden." 

Eenn verbale reactie kan ook uitblijven, omdat de initiator niet zeker is van 
zijnn zaak, wat met name betrekking heeft op de beginfase van het aanraken. 
Doorr het ontbreken van biografische informatie is het moeilijk te voorspel-
lenn hoe de ander zal reageren. De mogelijkheid bestaat dat de ander de initi -
atiefnemerr afwijst, waardoor deze gezichtsverlies lijdt. 

Hett tasten gaat over in een vrijage als tijdens het onderhandelingsproces 
blijk tt dat de lichamelijke aanraking een wederzijds genoegen is. Een mooi 
voorbeeldd van een langdurige non-verbale vrijage komt voort uit de litera-
tuurr over homoseksuele contacten in openbare ruimtes. Delph beschrijft in 
TheThe Silent Community (1978: 52, 3) hoe twee mannen leunen tegen een paal 
inn een metro. Hun handen zijn een aantal centimeters van elkaar verwijderd 
enn de twee mannen lijken niet geïnteresseerd in elkaar. Op een gegeven mo-
mentt beginnen ze blikken uit te wisselen. Vervolgens raken ze eikaars han-
denn aan. Door de entree van nieuwe reizigers, die tussen de twee mannen in 
gaann staan, kunnen ze het visuele contact niet meer continueren. Onder de 
ogenn van de andere passagiers die niets in de gaten hebben, maken ze ge-
bruikk van het schudden van de metro om tegen elkaar aan te leunen en te ge-
nietenn van het lijfelijk e contact. Ze verhogen hun opwinding door met hun 
vrijee hand eikaars kruis te betasten. 

Hebbenn mijn overwegend heteroseksuele informanten ook soortgelijke 
erotischee ervaringen met onbekende anderen? Ze geven geen voorbeelden 
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vann tastpartijen waarin personen langdurig eikaars kruis betasten temidden 

vann onbekende anderen. Een vorm van opwindend fysiek contact die ze wel 

noemen,, is het aanraken tijdens dansen. Net als in de voorgaande voorbeel-

denn valt er geen enkel woord. Uit de continuering van het fysieke contact 

doorr beide tastpartners spreekt een bevestiging van en toestemming in het 

aanraken.. Een man van 28: 

"Hett is erg druk en dan ga je een beetje met iemand meedansen. (...) 

Mett de rug naar je toe, dat je elkaar even aanraakt. Op zich kan dat heel 

prettigg zijn, maar dan vind ik ook mooi dat het daarbij blijft . (...) Dan 

hebb je op een gegeven moment hetzelfde ritme. Dat je mekaars billen 

voelt.. Je voelt wel een tinteling. Het is wel erotisch. (...) Over het alge-

meenn verwacht je er niet zoveel van. Als iemand lekkere billen heeft dan 

hoeftt iemand niet meteen een goed gesprek te kunnen voeren." 

Delphh (1978: 24, 5) geeft een verklaring voor het zwijgen in zijn studie over 

homoseksuelee contacten. Stilte zou kenmerkend zijn voor deze contacten, 

omdatt zij bescherming biedt tegen aandacht van vijandige buitenstaanders; 

juistt omdat het gaat om homoseksuele contacten, zou dit ongewenste en 

pijnlijk ee gevolgen kunnen hebben. Ook tijdens heterocontacten vindt het 

aanrakenn vaak plaatst zonder dat er sprake is van een verbaal vervolg. Is 

zwijgenn dan ook goud tijdens erotische aanrakingen tussen heteroseksuele 

onbekenden,, omdat het ook een soortgelijke beschermende functie heeft? 

InIn situaties waarin personen elkaar passeren en onzekerheid bestaat over de 

betekeniss van de aanraking, speelt dat zeker een rol. De betrokkenen zwij-

genn om een situatie van ongemak en ergernis te voorkomen. In gevallen 

waarinn wel sprake is van wederzijdse toestemming is zwijgen een middel om 

dee erotische spanning te verhogen ofte continueren. Het gesproken woord 

kann namelijk het intieme karakter van de aanraking tenietdoen, als blijkt dat 

dee tastpartners weinig interessegebieden delen of als de verbale presentatie 

niett past bij de gefantaseerde erotische voorstelling van de onbekende an-

der. . 

Dee discussie rond ongewenste intimiteit of seksuele intimidatie heeft in-

tiemee of erotische interacties tussen onbekenden tot een extra delicate aan-
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gelegenheidd gemaakt. Uit de interviews blijkt dat mijn informanten de 
schijnn van ongewenste intimiteit proberen voor te zijn, omdat ze dat als een 
persoonlijkee schande zouden ervaren. Ze distantiëren zich van aanrakingen 
waarmeee de ander zich onheus behandeld voelt en proberen 'onbeleefde 
aandacht'' (Muller 1997a: 201) te voorkomen. Gardner geeft diverse voor-
beeldenn van aanrakingen die kwetsend en intimiderend zijn. Een van haar 
informantenn beschrijft een situatie waarin een man een vrouw lastig valt: 

'Hee looked familiar, so I kept watching as I kept walking. Sure enough, 
iff  he did not sidle up to her and say things in her ear - I could see, 
anybodyy could she didn't like it none - and then I saw him take great 
bigg old handful of (her) butt' (Gardner 1995:108). 

Bijj  deze omgangsvorm wordt de houding van de initiatiefnemer geken-
merktt door onverschilligheid jegens de ander; de initiator weegt niet af of de 
anderr zijn/haar gedrag (on)aangenaam vindt. Dit is wel het geval bij de in-
teractiess waarin sprake is van stedelijke warmte. De participanten houden 
rekeningg met de ander en proberen via informatiemanagement hun gedrag 
opp elkaar af te stemmen om te komen tot een definitie van de situatie waarin 
beidenn zich kunnen vinden. Mij n informanten geven aan dat dit niet altijd 
evenn soepel verloopt en dat misverstanden en afwijzingen hiervan het ge-
volgg zijn. 

Eenn andere categorie van terloopse interacties betreft oogcontact. In de 
volgendee paragraaf beschrijf ik hoe personen hieraan stedelijke warmte ont-
lenen. . 

Hett publieke landschap van oogcontact 

Eenn vrouw van 26: "Oogcontact geeft me een prettig gevoel. Het is ook 
vaakk iets erotisch als twee onbekende mensen, die zomaar op straat 
langss elkaar heen lopen, elkaar aankijken." 
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Eenn belangrijke publieke interactieregel stelt dat onbekenden oogcontact 

dienenn te vermijden waarin herkenning en interesse tot uitdrukking ko-

men.. Het oogcontact dat wel toegestaan is, heeft een instrumenteel karak-

ter.. Stedelingen kijken elkaar aan om het voetgangersverkeer ordelijk te la-

tenn verlopen. Zij scannen het gebied voor zich en kijken anderen aan, zodat 

zijj  kunnen anticiperen op hun gedrag en elkaar soepel kunnen passeren.' 

Persoonlijkk oogcontact met anderen wordt uit de weg gegaan om zich te be-

schermenn tegen te veel indrukken en om ongewenste aandacht te voorko-

menn (Lofland 1985, Milgram 1970, Simmel 1902/03). 

Onderzoekk naar de frequentie van oogcontact in stedelijke en niet-stede-

lijk ee gebieden bevestigt de stelling dat personen in stedelijke gebieden min-

derr vaak oogcontact aangaan (Newman & McCauley 1977)-2 Toch beleven 

mijnn informanten veelvuldig persoonlijk oogcontact in het publieke do-

mein.. Ze beschrijven het als "een fenomeen" en "iets dat je raakt". Een 

vrouww van 25: "Dat komt veel dichter bij jezelf. Dan heb je contact gewoon. 

Hett is dan toch heel anders als dat je gewoon iemand ziet zonder dat hij jou 

ziet." " 

Reciprociteitt is onlosmakelijk verbonden met oogcontact, zoals Simmel 

elegantt weergeeft in het volgende citaat: 

'Inn dem Bliek, der den andern in sich aufnimmt, offenbart man sich 

selbst.... Man kan nicht durch das Auge nehmen, ohne zugleich zu ge-

ben.. Das Auge entschleiert dem Andern die Seele, die ihn zu entschlei-

ernn sucht. Indem dies ersichtlich nur bei unmittelbarem Bliek von 

Augee in Auge stattfindet, ist hier die vollkommenste Gegenseitigkeit im 

ganzenn Bereich menschlicher Beziehungen hergestellt' (Simmel 1908: 

648). . 

Doorr de reciprociteit krijgt het oogcontact een speciale betekenis. Mij n in-

formantenn vertellen dat "oogcontact je een prettig gevoel kan geven" en "als 

jee leuk oogcontact hebt, kan dat je hele dag goed maken". De positieve aan-

dachtt van de ander die tot uitdrukking komt in het oogcontact streelt hun 

egoo en doet hun zelfvertrouwen goed. Ze ervaren dit contact geregeld tij -

denss bijvoorbeeld het fietsen door de stad, zitten in de tram, lopen over de 



Hett publieke domein als plek voor terloopse contacten 87 7 

straatt en het uitgaan in cafés, clubs en discotheken. Hoe komt deze beleving 

vann de publieke sfeer tot stand? 

Hett eerste moment van oogcontact heeft een impulsief en automatisch 
karakterr (Douglas & Atwell 1988). Er is sprake van een instinctieve lichame-
lijk ee reactie: bij het zien van de ander reageren de pupillen door groter of 
kleinerr te worden. Dit heeft effect op de betekenis van de interactie: 'When 
wee see pupils looking at us expand, we respond more positively toward that 
personn than we otherwise would do' (ibid: 57). Bij de betekenisgeving van vi-
sueell  contact speelt de gezichtsuitdrukking een belangrijke rol, met name de 
oogledenn en de wenkbrauwen. Door de gezichtsuitdrukking van de ander 
waarr te nemen zijn personen in staat 'om met vrij grote zekerheid gevoelens 
enn stemmingen bij anderen af te lezen' (Gehl 1978: 55). Een man van 44: 

"Zaterdagg nog had ik oogcontact in de tram. Een leuk meisje waar je je 
ogenn niet van af kunt houden. Zij kijkt dan terug. Waardoor je een ge-
voell  van binnen krijgt. Oogcontact en een glimlach, dat is al contact. 
Watt er dan verder gebeurt is grotendeels fantasie." 

Visueell  contact heeft uiteenlopende betekenissen. Bij amicaal oogcontact 

latenn de participanten merken dat ze de presentatie van de ander op prijs 

stellen.. Het aangaan van vriendelijk oogcontact gaat gepaard met een be-

paaldee instelling. De betrokkenen gaan er van uit dat het oogcontact niet 

hoeftt te leiden tot een verbale interactie. Een vrouw van 21: 

"Volgenss mij is dat ook een soort toeval, dat je blik elkaar zo kruist. Dat 
jee denkt van: zo, hé wat een aardig iemand. En dan glimlach je gewoon. 
(...)) Maar verder hoeft dat niet te gaan, je hoeft niet te zeggen van: 'Eh, 
wijj  liggen elkaar vast heel erg. We zouden ergens wat moeten gaan 
drinken'." " 

Anderee voorbeelden van terloopse visuele interacties zijn de goedbedoelde 

glimlachh en de blik van verstandhouding. De goedbedoelde glimlach heeft 

betrekkingg op situaties waarin personen per ongeluk de ander tot last zijn, 

zoalss bij het bijna tegen elkaar aanbotsen op straat. Met deze vriendelijke vi-
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suelee interactie bieden ze hun excuses aan voor hun onoplettendheid en her-

stellenn ze de publieke orde. Tevens geven ze aan te goeder trouw te hebben 

gehandeldd (zie ook Goffman 1963: 132). De blik van verstandhouding komt 

tott stand tijdens een situatie waarin sprake is van een gedeelde ervaring. De 

participantenn bevestigen elkaar in hun opvatting over de definitie van de si-

tuatie,, waarmee ze geconfronteerd worden. Het is een welhaast automati-

schee reactie op een situatie die de publieke orde verstoort, zoals een verkeers-

ongelukk en een conflict tussen twee drugsverslaafden. Een man van 28: 

"I kk weet wel dat het gebeurt, zoals oogcontact met een jongen of meis-

je.. Als een zwerver of iemand anders iets raars doet of je ergert je aan 

iets,, zoals een fout geparkeerde auto. Dat je dat aan iemand laat mer-

kenn en dat van die ander een blijk van herkenning terugkomt. Het ge-

beurtt wel vaak op de fiets." 

Tijdenss erotisch oogcontact voelen personen zich lichamelijk aangetrokken 

tott de ander en beleven hem of haar als bijzonder en aanlokkelijk. In een 

fractiee van een seconde hebben ze een visueel rendez-vous, zoals Raban 

meesterlijkk beschrijft in het volgende citaat: 

Tnn the crowd, I catch the eyes of girls - that rapid, casual, essentially 
urbann interrogation: a glance held between a man and a woman fixes 
eachh for a moment, gives them back at least the minimal identity of 
theirr sex. The train pulls away from the platform, and she too, behind 
thee double glass of the carriage window, but we have made each other 
existt for an instant; another belonging, of a kind' (Raban 1988: 248, 9). 

Dee erotische opwinding tijdens oogcontact wordt gestimuleerd door te fan-

taserenn over de ander. Aantrekkelijke passanten geven aanleiding tot lust-

vollee gedachten, waarbij personen zich voorstellen hoe het is om met de an-

derr seks te hebben. Ze raken opgewonden door aandachtig te letten op 

diversee elementen van iemands 'zelfpresentatie', zoals lichaamshouding, 

kledingg en stem. Douglas & Atwell (1988:187) spreken in dit verband over: 

'.... archetypes that trigger sexual feelings without love. These are often called 
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'Thee Look', meaning the archetype of a face that triggers lust. But these 

sexuall  archetypes can be almost anything ...'. 

Eenn man van 28: "Ik val vooral op vrouwen die er arrogant uitzien en 
professioneell  gekleed zijn, zoals een mantelpakje. Als ik met het open-
baarr vervoer reis probeer ik tegenover zo'n vrouw te zitten en zoek ik 
oogcontact.. Gewoon voorzichtig flirten. Ik fantaseer dan een heel ver-
haall  hoe we elkaar ontmoeten, elkaar versieren en hoe we met elkaar 
vrijen." " 

Eenn vrouw van 24: "Ik denk dat iedereen dat wel heeft. Dat je een man 
ziett die aantrekkelijk is. Door zijn houding of omdat hij er gewoon 
goedd uitziet. Oogcontact maakt het spannend. Dat je dan gaat dagdro-
menn over hoe het is om met hem te vrijen." 

Oogcontactt krijgt niet alleen een erotisch karakter door de gezichtsuitdruk-
kingg van de ander, diens zelfpresentatie en het gebruik van fantasie maar 
ookk door de duur van de interactie. Het oogcontact wordt langer aangehou-
denn dan vriendelijk oogcontact en vindt in situaties van ruimtelijke nabij-
heidd herhaaldelijk plaats. Een man van 32: 

"Hett kan zijn met een vrouw, een heel aardig iemand. (...) Bij interes-

santee meisjes waar je op dat moment op uit bent. Dan kijk je iets langer 

enn dan durf je dat oogcontact ook langer vol te houden." 

Hett terloopse erotische oogcontact gaat gepaard met een vrijblijvende hou-
ding.. De betrokkenen verwachten niet meer dan een erotische beleving van 
hett oogcontact. Een vrouw van 26 verwoordt dit als volgt: "Het is niet echt 
flirtenn van: 'Hé, lekkere man, met jou wil ik wat'. Het is gewoon leuk, 
speels." " 

Oogcontactt krijgt in sommige situaties de romantische betekenis van 
liefdee op het eerste gezicht. De visuele interactie krijgt zo'n sterke emotione-
lee lading, omdat de ander lijk t op iemand die geassocieerd wordt met een 
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liefdeservaringg uit het verleden (Douglas & Atwell 1988). Doorgaans zijn ze 

zichh niet bewust van dit mechanisme: 

'.... some earlier experience has produced an archetype in their subcon-

sciouss memories that lies ready to spring into life when triggered by 

someonee who looks, talks, acts, or feels the same as the original 

imprinterr of the love archetype' (ibid: 185). 

Behalvee de vriendelijke, erotische en romantische betekenis van oogcontact 
doett zich een andersoortige sterke visuele ervaring voor, een waarin sprake 
iss van "diepe herkenning". Tijdens deze vorm van oogcontact hebben per-
sonenn het gevoel dat ze een bepaalde levenshouding delen met de ander. Zij 
hebbenn het gevoel de ander goed te kennen. Een vrouw van 27 geeft hiervan 
eenn voorbeeld: 

"I kk fietste in de Haarlemmerstraat, naar school of zo. Zij fietste ook. Ik 
keekk vanuit de verte haar vrij lang aan en ik herkende iets van mezelf. 
Hett was een open en mooie vrouw. Dat gaf me een gevoel van niet al-
leenn vertedering. Bijna iets goddelijks, een herkenning, een beetje een 
ietss zoeken. Ik dacht iets te herkennen van niet alleen proberen aan 
aardsee geneugten te hangen." 

Bijj  terloops oogcontact vervolgen de passanten hun weg na het moment van 

dee visuele interactie. Het contact tijdens de paar seconden waarin ze elkaar 

passeren,, leidt zelden tot een verbale interactie. Mobiliteit beperkt het con-

tact,, maar het geldt ook als een stimulans voor de expressie van aandacht en 

affectie.. Als personen in beweging zijn ervaren ze het doorbreken van de re-

gell  van 'beleefde onoplettendheid' niet als onbeleefd of bedreigend, omdat 

err geen 'claim' vanuit gaat (Goffman 1963:145). Door het terloopse karakter 

heeftt het contact geen verdere consequenties. Juist door de bescherming 

vann mobiliteit komt het oogcontact makkelijk tot stand en kan affectie ge-

toondd worden. 

Inn situaties waarin personen gedurende langere tijd in eikaars nabijheid 

verblijven,, zoals in cafés, het openbaar vervoer en discotheken, heeft het 



Hett publieke domein als plek voor terloopse contacten 9i i 

oogcontactt een ander karakter. Het contact is minder vrijblijvend en dwingt 
dee participanten tot voorzichtigheid. Anders kan de ander zich ongemakke-
lijk ,, of zelfs geïntimideerd gaan voelen. Om dit te voorkomen houden per-
sonenn rekening met elkaar door een bepaalde afstand te bewaren en zich 
niett opdringerig op te stellen. Hierdoor krijgt het oogcontact een terloops 
enn vrijblijvend karakter. Dit geeft ruimte om te onderhandelen over de bete-
keniss van het oogcontact: via aftasten en afwegen komen de betrokkenen tot 
eenn gedeelde definitie van de situatie. 

Inn stilstandsituaties kan de periode van afwisselend oogcontact een lange 
tijdd in beslag nemen, een uur of zelfs een avond. Om de ander niet in verle-
genheidd te brengen heeft het oogcontact elke keer een terloops karakter en 
duurtt het slechts luttele seconden. Staren is uit den boze. Het vrijblijvende 
karakterr wordt daardoor te niet gedaan. Een man van 30: 

"Hett moet niet te opvallend zijn. Dan is het eng op een of andere ma-
nier.. Je moet iemand niet doordringend aankijken. Het moet echt heel 
steelss zijn en nauwelijks zichtbaar. Maar dat de ander ook heel steels 
kijk tt en dan is het een soort spel." 

Hett aanhouden van oogcontact gaat vaak vooraf aan een meer uitgebreide 
interactievormm tussen onbekenden (Goffman 1963: 91, 2). In zo'n situatie 
gebruikenn en interpreteren personen het oogcontact als 'a sign of approach-

ability'ability' (Douglas, Rasmussen & Flanagan 1977:174).3 In het volgende hoofd-
stukk ga ik hier op in. 

Slotbeschouwing g 

Dee hier besproken interacties behoren tot de dagelijkse publieke contacten 

inn het publieke domein, die zich kenmerken door oppervlakkigheid, vluch-

tigheidd en anonimiteit. Het gaat om interacties die veelvuldig plaatsvinden 

enn die typisch zijn voor de stedelijke wereld. In dit hoofdstuk is duidelijk ge-

wordenn dat terloopse contacten onder bepaalde omstandigheden meer zijn 

dann oppervlakkige en nietszeggende interacties. In uiteenlopende situaties 
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gaatt het terloopse contact met stedelijke warmte gepaard. Dit is des te frap-

panterr omdat juist deze terloopse interacties in menig stadssociologische 

beschouwingg worden aangehaald als voorbeelden van de afstandelijke en 

kill ee omgang in steden. 

Terloopsee opmerkingen worden om diverse redenen geplaatst, zoals ver-

maak,, humor, het maken van een compliment en het delen van een erva-

ring.. Deze interacties hebben vaak een impulsief karakter. In het moment 

geeftt de initiatiefnemer uiting aan zijn gevoelens en gedachten. Omdat bei-

denn andere prioriteiten hebben blijf t de interactie beperkt tot een spontaan 

reagerenn op elkaar. Terloopse verbale interacties kennen ook een meer se-

rieuss karakter. Deze interacties hebben betrekking op het herstellen van de 

publiekee interactieorde. Een ander aspect van terloopse opmerkingen heeft 

betrekkingg op identiteitsvorming. Deze interacties vormen een aanzet om 

naa te denken over de publieke identiteit: hoe een persoon overkomt op an-

deren. . 

Terloopss lichamelijk contact kan toevallig plaatsvinden, of het gevolg 

zijnn van een doelgerichte interactie. In het eerste geval is het voldoende om 

gewoonwegg onder de mensen te zijn en vindt de aanraking bijvoorbeeld 

plaatss tijdens het naast elkaar zitten in het openbaar vervoer. Het ogen-

schijnlijkk toevallige contact wordt gebruikt om opzet te maskeren. De aan-

rakingg vindt plaats onder het mom van functioneel fysiek contact. Als per-

sonenn langdurig in eikaars nabijheid zijn, doet zich een andere situatie voor. 

Dee betrokkenen stellen zich voorzichtig op en tasten af hoe ver zij kunnen 

gaan.. Het niet onderbreken van de wederzijdse aanraking wordt gezien als 

eenn positieve bevestiging van het contact. Het aanraken is een delicate vaar-

digheid.. Waar sprake is van onderlinge betrokkenheid, is dit het gevolg van 

eenn proces waarin personen hun gedrag stap voor stap op elkaar afstem-

men,, zodat een fysiek samenspel ontstaat waarin beiden zich op hun gemak 

voelen. . 

Alss personen in de stad zijn, hebben ze om uiteenlopende redenen oog-

contactt met onbekenden. Naast functioneel oogcontact waarmee personen 

hett voetgangersverkeer regelen, heeft oogcontact diverse andere betekenis-

dimensies.. Door elkaar aan te kijken maken personen onder andere duide-

lij kk dat ze elkaar aardig vinden, dat ze hetzelfde denken van een situatie 
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waarmeee ze geconfronteerd zijn en dat ze een gesprek willen beginnen. Ero-
tiek,, liefde op het eerste gezicht en zielsverwantschap zijn andere, meer hef-
tigee vormen van terloops visueel contact. 

InIn dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat er meer schuilgaat achter ter-
loopss contact dan zo op het eerste gezicht kan worden waargenomen. Vele 
vann deze interactiess hebben een louter zakelijk karakter en zijn er op gericht 
omm de publieke interactieorde te handhaven ofte herstellen. Maar behalve 
ditt functionele aspect kent terloops contact tal van andere betekenisdimen-
sies.. Deze betekenissen geven het publieke domein een ander karakter. Ze 
makenn de publieke wereld minder anoniem en veranderen haar in een om-
gevingg waarin personen onderling betrokken zijn tijdens momenten van 
onderr andere humor, vriendelijkheid, hulp en erotiek. Stedelijke warmte 
wordtt dus ook ontleend aan de meest terloopse vormen van contact tussen 
onbekenden.. Dit is ook het geval tijdens minder vluchtige interacties in het 
publiekee domein. In het volgende hoofdstuk ga ik hierop in. 

Noten n 

ii  Diverse studies hebben betrekking op het scannen en navigeren van voetgangers 
waardoorr de publieke orde in stand blijft (Cary 1978, Collet & Marsh 1974, 
McPhaill  & Wohlstein 1986). 

22 Newman & McCauley (1977) zijn nagegaan of het inderdaad zo is dat in steden 
oogcontactt tussen onbekenden minder vaak voorkomt dan in kleinere samenle-
vingsverbanden.. De onderzoekers hebben geteld hoeveel passanten oogcontact 
hebbenn met hun proefpersonen in een kleine stad en een grote stad. Tussen de 
zeventigg en de tachtig procent van de passanten maakt oogcontact met de proef-
persoonn in de kleine stad. In de grote stad schommelt het percentage tussen tien 
enn twintig procent (ibid: 552). 

33 Bij de totstandkoming van homo-erotische ontmoetingen kent het oogcontact 
eenn specifieke vorm. Het contact begint met 'a holding or penetrating look shot 
directlyy into other's eyes' (Delph 1978: 49, 50). Als de interesse niet wederzijds is 
houdtt het staren op. In de voorbeelden die mijn informanten geven, ligt de initi-
ërendee kracht van oogcontact in de terloopse herhaling ervan, waardoor vreem-
denn met elkaar in gesprek komen. 





HOOFDSTUKK 5 

IkIk hoor graag andere verhalen 

Hett publieke domein als ontmoetingsruimte 
vann onbekenden 

Inleiding g 

Inn de vorige twee hoofdstukken zijn interactievormen ter sprake gekomen 

diee passen in het beeld van het publieke domein als een sociale wereld die 

bestaatt uit vluchtige, anonieme en oppervlakkige contacten: het kijken 

naarr mensen en terloopse vormen van contact. Bij nadere beschouwing 

blijk tt dat stedelijke warmte schuilgaat in deze interacties en dat ze op ver-

schillendee manieren betekenisvol zijn voor de participanten. De contacten 

diee ik in dit hoofdstuk bespreek, hebben een minder terloops karakter. In 

dee verkenning van de warme stad ga ik nu in op een vorm van stedelijke 

warmtee waarin stedelingen elkaar langer dan een tel of twee ontmoeten. 

Dezee ontmoetingen vallen per definitie onder wat Goffman 'gerichte in-

teracties'' (Goffman 1963: 24) noemt, interacties waarin personen zich be-

wustt zijn van de wisselwerking die tussen hen plaatsvindt. Coördinatie en 

coöperatiee zijn noodzakelijk om een 'gerichte interactie' tot stand te bren-

genn (Couch 1986, Miller & Hintz 1997). De participanten stemmen hun ge-

dragg op elkaar af om te komen tot een gezamenlijke activiteit. Dit resul-

teertt in uiteenlopende ontmoetingsvormen met verschillende betekenis-

sen,, die ik in de komende pagina's beschrijf. 

Opp basis van de betekenis van de ontmoetingen onderscheid ik twee ca-

tegorieënn interacties, namelijk vriendelijke en intieme/erotische ontmoe-

tingenn tussen onbekenden. De eerste categorie heeft betrekking op contac-

tenn die personen ervaren als "leuk", "aardig", "tegemoetkomend" en 

"gezellig".. De tweede categorie gaat gepaard met gevoelens die worden 
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omschrevenn als "opwindend", "diep" en "hevig". Om het geheel overzichte-

lij kk te houden, bespreek ik deze twee soorten ontmoetingen in aparte ge-

deelten.. In het eerst deel verdiep ik me in vriendelijke gesprekken. In het 

tweedee gedeelte ga ik nader in op intieme en erotische ontmoetingen. 

Hett terrein van vriendelijke ontmoetingen 

Diversee studies over de omgang in openbare ruimtes, zoals bussen (Nash 

1975),, wasserettes (Kenen 1982), cafés en kroegen (Kingsdale 1973, Olden-

burgg 1991), laten zien dat onder bepaalde omstandigheden vriendelijke en 

hartelijkee interacties worden aangegaan, die haaks staan op de gebruikelijke 

typeringg van stedelijke contacten als anoniem, onpersoonlijk en vluchtig. 

Dezee vriendelijke omgang vindt plaats in openbare ruimtes die een sterk 

privé-karakterr hebben, zoals een stamkroeg in de Jordaan of een Turks kof-

fiehuisfiehuis in de Indische buurt. Voor de vaste gebruikers zijn deze geprivati-

seerdee ruimtes een 'thuis buitenshuis' (Lofland 1985: 119), waar de meeste 

personenn elkaar kennen. Ze hebben doorgaans dezelfde culturele en sociale 

achtergrondd en delen hierdoor een gemeenschappelijke identiteit, die ze ge-

bruikenn als referentiepunt tijdens een gesprek. 

Vriendelijkee ontmoetingen vinden evenwel ook plaats in het publieke 

domein,, waar de meeste personen elkaar niet kennen. Deze ontmoetingen 

wordenn bemoeilijkt door het ontbreken van kennis over de culturele en so-

cialee achtergrond van de betrokkenen. Onbekenden moeten op zoek gaan 

naarr aanknopingspunten voor het voeren van een gedachtewisseling. In de 

komendee pagina's geef ik aan hoe ze dit doen. Voordat ik het totstandko-

menn en het verloop van een gesprek bespreek, ga ik in op de redenen om 

vriendelijkee gesprekken aan te gaan. 

Waaromm gesprekken aangaan? 

Loflandd geeft in haar werk aan waarom personen gesprekken met onbeken-

denn vermijden. Juist tijdens interacties met hen ontstaan door het gebrek 
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aann biografische informatie pijnlijk e situaties: 'Errors in definition and thus 
inn action can lead to all sorts of injuries to the self- one's own or other's' 
(Loflandd 1985:14). Maar toch zijn ontmoetingen tussen onbekenden een da-
gelijkss gegeven in het publieke domein. Waarom gaan personen een gesprek 
aann met een onbekende? Dit doen zij omdat deze interacties om uiteenlo-
pendee redenen betekenisvol zijn. In sommige situaties beginnen personen 
eenn gesprek om eenvoudigweg de tijd door te komen, zoals tijdens het staan 
inn een rij voor een toilet en het wachten op een bestelling in een Chinees res-
taurant.. Een man van 28: 

"Ikk hoor graag andere verhalen. Laatst raakte ik bij de Chinees met een 
mann aan de praat. Een echte Amsterdammer. Hij verkondigde allerlei 
levenswijshedenn .... Het is zijn verhaal. Ik vind het leuk om het te ho-
ren." " 

Tijdenss zo'n gesprek gaat het niet zozeer om de persoon, maar om de amu-
sementswaardee van wat de verteller te berde brengt. Deze gesprekken zijn 
doorgaanss situatiegebonden en worden beëindigd als er geen sprake meer is 
vann een samenloop van omstandigheden. De afhaalmaaltijd is klaar, het 
bierr is betaald of één van de twee gesprekspartners stapt uit bij een halte. 

Dezee gesprekken vinden doorgaans plaats in overgangssituaties, een fase 
tussenn twee activiteiten in. Tijdens een pauze in het ritme van alledag heb-
benn personen tijd over die ze vullen met ontspanning en afleiding. In deze 
'liminele'' situaties (Turner 1969: 94)) staan ze los van hun sociale verplich-
tingenn die horen bij hun maatschappelijke rol en staan ze open voor on-
geplandee zaken, zoals contact met anderen. Een vrouw van 26: 

"Hett is vaak als je rustig de tijd hebt om te zitten bij de tram. Dan komt 
hett wel voor en dan vind ik het heel leuk. Even de tijd verdoen tot de 
tramm komt. Een keer kwam er een man die sprak half Engels. Hij was zo 
dronkenn als ik weet niet wat. Dat was gewoon een heel grappig ventje. 
Daarr heb ik de hele weg mee in de tram gezeten. (...) Hij had het over 
Ierland,, over zijn hele leven." 
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Personenn beginnen ook een gesprek omdat ze een specifieke voorkeur heb-

benn voor een categorie personen die ze in de stad tegenkomen, zoals zwer-

verss en toeristen. Hun verschijning intrigeert hen. Ze willen weten hoe deze 

personenn zich voelen en hoe ze denken. De geïnteresseerden maken tijd vrij 

voorr het gesprek. Ze gaan de interactie aan om zich in deze personen te ver-

plaatsenn en hun beleving te delen. Een vrouw van 26: 

"Toenn ik een jaar of zestien was, zat ik veel met toeristen te praten. (...) 

Datt je een beetje een vakantiegevoel krijgt. Zo'n beetje het idee dat als 

jee met mensen omgaat die op vakantie zijn, dat je ook voelt dat je een 

beetjee op vakantie bent." 

Eenn andere reden om een verbale interactie aan te gaan is wederzijdse inte-
resse.. De ander is dan niet zozeer interessant omdat hij een vertegenwoordi-
gerr is van een categorie personen, zoals in het bovenstaande interviewfrag-
mentt het geval is, maar om zijn individuele eigenschappen. Een vrouw van 
266 ontmoet haar gesprekspartner in een café aan de Lijnbaansgracht: 

"Err was iets van wederzijdse sympathie, een gevoel van herkenning. (...) 

Hijj  was uit met zijn zusje, vertelde over de familiesituatie thuis. Hoe 

hett is om in Amsterdam op te groeien. Waar hij woonde. (...) Ik vond 

hett wel erg leuk. We stonden een hele tijd met elkaar te praten. Het 

duurdee de hele avond door zo'n beetje." 

Gesprekkenn met onbekenden worden ook gevoerd om het hart te luchten. 

Zo'nn gesprek geeft de mogelijkheid om persoonlijke problemen te bespre-

ken.. Alleen het praten hierover kan al voldoende zijn. Juist de onbekend-

heidd van de ander maakt het mogelijk om dit te doen. De stedelijke anoni-

miteitt biedt de bescherming die nodig is om intieme onderwerpen te 

bespreken.. Tijdens zo'n gesprek proberen personen inzicht te krijgen in 

zichzelff  en hun problemen. Tevens proberen ze begrip en steun te krijgen 

voorr de situatie waarin ze verkeren. Omdat de ander geen deel uitmaakt van 

hett persoonlijke netwerk van de initiatiefnemer blijven de consequenties 

vann de informatieoverdracht beperkt. Sociale controle, in de vorm van rod-
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dell  en achterklap, ontbreekt waardoor de initiatiefnemer zich vrij kan uit-
sprekenn over intieme aangelegenheden. Een man van 28: 

"Iedereenn kent het verschijnsel dat hij bij een volkomen onbekende veel 
makkelijkerr zijn hebben en houden tentoonspreidt. Er zijn geen ban-
denn en dat kan vaak zeer opluchtend werken. (...) Daardoor zijn zulke 
toevalligee ontmoetingen ook veel rijker dan je in eerste instantie 
denkt." " 

Personenn gaan ook gesprekken aan omdat anderen hun hart willen luchten. 
Zee bemerken dat de ander behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek. In 
dezee situaties handelen ze uit barmhartigheid en willen het lot van de ander 
verlichten.. Ze proberen de ander te helpen door naar hem of haar te luiste-
ren,, begrip te tonen en advies te geven. In het volgende fragment vertelt een 
informantt (52) over een man die haar op de Overtoom aanspreekt om te 
pratenn over iets dat hem danig dwars zit: 

"Hi jj  vroeg: 'Mevrouw wilt u een kopje koffie met me drinken'. Hij 
vroegg het met een vreselijk treurig gezicht, bijna smekend, of ik naar 
hemm wilde luisteren, in een soort gebroken Nederlands. (...) Het duur-
dee ongeveer een half uur. Het ging over een broer die in de gevangenis 
zat,, die niet deugde en dat hij de schuld ervan kreeg. (...) Toen we weg-
gingenn bedankte hij voor het luisteren. Ik vond dat een heel mooi mo-
mentt en was blij dat ik dat gedaan had. Ik had het idee dat ik hem toch 
geholpenn had." 

Eenn andere genoemde reden om een gesprek te beginnen heeft ook nadruk-
kelijkk betrekking op het niet delen van biografische informatie. De volgende 
informantt (26) noemt in dit verband de "frisse blik" van onbekenden. Door 
hett gesprek krijgt hij inzicht in zijn gedrag en reflecteert hij over zichzelf. 
Eenn gesprek met een onbekende maakt het voor hem mogelijk om zich te 
spiegelenn aan de opvattingen van iemand, die geen rekening houdt met zijn 
persoonlijkee achtergrond: 
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"Al ss ik dingen aan mensen vertel die niet weten welk persoon ik ben 

dann krijg je gewoon een antwoord, dat heel direct is. (...) Ze weten niet 

vann welke persoon het komt. Je krijgt heel sec, zonder de bepaalde con-

text,, een antwoord. Een hele frisse blik op datgene wat je te berde 

brengt." " 

Contactt wordt ook aangegaan om vaardigheden te oefenen. Een vrouw van 

277 heeft verteld dat ze in gesprekken haar net bestudeerde kennis etaleert om 

naa te gaan hoe goed ze haar lessen heeft geleerd en of ze die helder kan ver-

woorden.. Anderen voeren gesprekken met toeristen, omdat ze zo hun En-

gels,, Duits of Frans kunnen oefenen. 

Anderee voorbeelden waarin het kennismotief van belang is, hebben be-

trekkingg op situaties waarin mensen gebeurtenissen, films en boeken be-

spreken.. Door de aanwezigheid van vele verschillende mensen komen per-

sonenn in de publieke sfeer in aanraking met uiteenlopende visies en ge-

dachten.. Op deze wijze achterhalen ze welke meningen anderen hebben, 

vergelijkenn die met hun eigen opvattingen en bepalen zo hun gedachten. 

Resumerendd dient gesteld te worden dat de betrokkenen interacties aan-

gaann omdat die op diverse manieren betekenisvol zijn. Door de variatie aan 

personenn die in het publieke domein aanwezig is, ontstaat er in dit domein 

eenn onuitputtelijk reservoir van verbale ontmoetingen met uiteenlopende 

connotaties;; personen gaan interacties aan om zich te amuseren, om de tijd 

tee vullen, om anderen te leren kennen, om over persoonlijke problemen te 

praten,, om te leren over zichzelf, om te achterhalen hoe anderen hen zien, 

omm nieuwe belevingen te hebben, om ervaringen te delen en omdat ze ge-

ïnteresseerdd zijn in een specifiek persoon. 

Dezee interacties gaan gepaard met coördinatie en coöperatie. De ge-

sprekpartnerss zijn constant bezig met het verloop van een vriendelijk ge-

sprek.. In de komende pagina's beschrijf ik hoe dit type ontmoetingen ont-

staann en verlopen. 
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Hett ontstaan en het verloop van vriendelijke ontmoet ingen 

Dee betrokkenen maken gebruik van informatiemanagement om anderen te 
ontmoeten.. Ze gedragen zich op een specifieke wijze om een bepaalde in-
drukk te maken (Goffman 1959) en ze winnen informatie in over de ander om 
tee achterhalen wie ze voor zich hebben (Miller & Hintz 1997: 97). Deze as-
pectenn van informatiemanagement komen tezamen in de 'language of mem-

bership'bership' (Harman 1988:123). Dit is een complexe omgangsvorm, waarmee 
personenn inzicht krijgen in het gedrag van de ander en herkenningspunten 
vindenn om aan te refereren tijdens de interactie. Deze taal bestaat uit een 
ongeschrevenn en gedeeld systeem van betekenissen en is een middel waar-
meee onbekenden nader tot elkaar komen. Met deze taal verkennen ze of er 
raakvlakkenn zijn voor een gesprek. Om dit te kunnen achterhalen moet een 
persoon,, aldus Harman, de kwaliteiten hebben van 'an articulate semiolo-
gistt who actively reads the social in effort to achieve membership' (ibid: 45). 
Dee gesprekspartners nemen de ruimtelijke, sociale en culturele context 
waarvann de ander deel uitmaakt in ogenschouw en vergelijken die met hun 
eigenn achtergrond om te komen tot overeenkomsten en verschillen. In de 
komendee pagina's ga ik in op de verschillende facetten van dit proces van 
toenadering. . 

Hett aanspreken van de ander is een problematische fase, omdat diens re-
actiee moeilijk te voorspellen is. Door gebrek aan informatie kunnen vergis-
singenn gemaakt worden, waardoor pijnlijke en schaamtevolle situaties kun-
nenn ontstaan. Afwijzing kan volgen waardoor de initiator gekwetst wordt en 
zijnn eigenwaarde aangetast raakt (Lofland 1985: 14). Om dit te voorkomen 
peilenn de participanten de situatie. Een man van 26: 

"Laatstt was ik met mijn broer naar American Today (in Magna Plaza, 

TM).. (...) Op het moment van binnenkomen, zie ik dat er een meisje 

bezigg is met een broek te passen. Ze was met een vriendin van haar die 

vroeg:: 'Past het nou, ziet het er goed uit?'. Dan ga ik me er gewoon mee 

bemoeien.. Dat begint met oogcontact. Eerst aftasten: 'Beval ik haar 

wel?? Vindt ze het wel oké als ik me daar in ga mengen?' (...) Het was 

heell  grappig, vooral omdat mijn broer ook aan het klunzen is met een 



102 2 Dee warme stad 

broek.. Dat is dan een soort wisselwerking en dan gaan die meisjes ook 

zeggen:: 'Het staat je niet. Je moet een maat groter'." 

Loflandd geeft aan dat de initiator zich voorbereidt op een gesprek door een 

aantall  zaken tegen elkaar af te wegen en zo nagaat of de ander 'sufficiently 

safee and sufficiently accesible (is, TM) to risk making an interactional ap-

proach'' (ibid: 169). Tijdens deze afweging houdt de initiatiefnemer reke-

ningg met drie aspecten die onderling verbonden zijn: wenselijkheid, legiti-

miteitt en geschiktheid (ibid.). In het geval van wenselijkheid vraagt de 

initiatorr zich af of het contact met de ander waardevol is voor hem of haar; is 

dee ander interessant of leuk genoeg om aan te spreken? Bij de afweging of 

hett contact legitiem is, gaat de initiator na of de ander het niet vreemd vindt 

omm aangesproken te worden. In bepaalde situaties is het normaal om de an-

derr aan te spreken, zoals bij het vragen om de tijd en het becommentariëren 

vann een incident op straat. Bij het bepalen van geschiktheid vraagt de initia-

torr zich af of er een goede aanleiding is om de ander aan te spreken. Deze 

aanleidingg vindt de initiatiefnemer bijvoorbeeld in de lichaamstaal van de 

ander,, waarmee deze aangeeft open te staan voor een gesprek. 

Eenn andere manier om de spanning in de beginfase te verminderen is het 

camouflerenn van de intentie: doen alsof er geen sprake van opzet is (Goff-

mann 1971: 266,7, Oosterman 1993: 239, Douglas & Atwell 1988:115); in druk-

kee gelegenheden gebruikt de initiator de aanwezigheid van veel personen 

omm de toenadering te verhullen. In zulke ruimtes arrangeert deze een ge-

sprekk door in de directe nabijheid van mensen te verblijven. Het lijk t of de 

initiatiefnemerr een gesprek, begint omdat deze zogenaamd toevallig in de 

buurtt is. Een man van 33: 

"Al ss je in een stille ruimte naast een vrouw of man gaat zitten valt het 

opp en gaan mensen dingen ervan denken. Je hoeft helemaal geen speci-

alee interesse te hebben, maar het valt wel op. Als je in een drukke kroeg 

naastt mensen staat of zit, hoort dat er bij. Je kan dan ook naast mensen 

gaann staan die je wel leuk vindt om mee te praten. Voordat je het weet 

benn je in een gesprek." 
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Eenn andere strategie waarmee personen het begin van een gesprek verge-
makkelijken,, bestaat uit het verblijven in een ruimte waar het gepast is om 
eenn gesprek te beginnen. Een man van 32: 

"Al ss je aan de bar gaat zitten weet je dat je gemakkelijker in gesprek 
komt.. Als ik alleen uitga en zin heb in een praatje, zorg ik er dan ook 
voorr dat ik aan de bar ga zitten." 

Zelfss als het gesprek geheel toevallig begint, kan er toch sprake zijn van enige 
voorbereiding.. Bepaalde ruimtes worden namelijk bezocht met een speci-
fiekefieke interactieverwachting. Door hun stadswijsheid - de ervaringen en 
vaardighedenn die ze hebben opgedaan om te participeren in de stedelijke 
wereldd - weten personen waar geschikte ruimtes zijn voor het aangaan van 
eenn gesprek. Deze ruimtes hebben het karaktervan een 'open region' (Goff-
mann 1963: 132).' Gesprekken tussen onbekenden zijn er een onderdeel van 
dee algemene omgangsvorm. 

Lichaamstaall  speelt een belangrijke rol bij het aangaan van verbale inter-
acties.. De geïnteresseerden laten blijken dat ze open staan voor een gesprek 
doorr hun gezicht naar de drukte toe te draaien, hun ogen op een persoon te 
richtenn en op een bepaalde wijze te kijken. Een man van 28: 

"Hett komt door de manier waarop je kijkt. Het is toch wel een vrij uit-
nodigendee manier. (...) Dat als je een onbekende tegenkomt, je op een 
bepaaldee manier oogcontact hebt. Dat je iemand ziet. Dan klikt het. Al 
iss het maar een fractie van een seconde." 

Hett eerste contact geeft een indicatie van het karakter en het verloop van de 

interactie.. De ander reageert bevestigend of afwijzend op het aangaan van 

eenn gesprek. Als de gesprekspartners in elkaar geïnteresseerd zijn, tasten zij 

aff  of zij raakvlakken hebben. Hierbij verwijzen ze naar ervaringen die ze ver-

wachtenn te delen. Dit kan betrekking hebben op veronderstelde algemene 

kennis,, zoals sport, opvallende nieuwsfeiten en politieke gebeurtenissen. De 

gedeeldee ervaring kan tevens betrekking hebben op een gebeurtenis in de 

directee omgeving van de aanspreker en de aangesprokene. Een vrouw van 19 
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geeftt hiervan een voorbeeld in het volgende fragment, waarin zij een ge-

sprekk voert naar aanleiding van de renovatie van het Rokin (i993"94): 

"I kk heb regelmatig dat ik met mensen aan de praat raak in de tram. Een 

ventt ging naar zijn werk met zo'n brooddoosje en zo'n beker. (...) Hij 

wass echt een Amsterdammer en hij zei: 'Nou, het is wel effe wenne. 

Maarr het is wel leuk hoor, dat blauwe. Het komt tot het Damrak'. (...) 

Hijj  vond het wel gezellig en ik ook. Het was heel kort, maar het is me 

well  bijgebleven." 

Whytee (1988) gebruikt het begrip 'triangulatie' voor het proces waarin de 

gedeeldee ervaring van een gebeurtenis onbekenden bij elkaar brengt (ibid: 

154,, 5)- Hij noemt het voorbeeld van twee vrouwen die naar aanleiding van 

hett bedelen van een goedgekleed meisje de ondergang van de Amerikaanse 

normenn en waarden bespreken, als waren ze goede vriendinnen. 

Personenn initiëren tevens een gesprek door te verwijzen naar de presen-

tatiee van de ander. Op basis van bijvoorbeeld het dragen van een T-shirt van 

eenn popband of het uitlaten van een hond veronderstellen ze dat ze raak-

vlakkenn hebben met de ander. Een man van 28: 

"I nn het park maak ik wel eens een praatje, als ik met die hond ben. Die 
iemandd anders heeft ook een hond. Het gaat dan meestal over een hond 
natuurlijk.. (...) De eerste of de tweede week dat ik mijn hond had, ben 
ikk een paar keer in januari in het park geweest. De eerste dag kwam ik 
eenn jongen tegen, een beetje punkachtige lange jongen, met een leuk 
hondjee bij zich van vier maanden of zo. Toen ben ik een tijdje met hem 
opgelopen,, een beetje ouwehoeren over die beesten eigenlijk." 

Gardnerr (1994) wijst op hetzelfde principe bij de totstandkoming van verba-

lee interacties onder homoseksuele mannen. Aan diverse facetten van hun 

presentatiee ontlenen ze de veronderstelling dat ze bepaalde raakvlakken de-

len.. Ze herkennen elkaar door onder andere houding, stem en kleding en 

sprekenn elkaar hierop aan. Gardner gebruikt hiervoor de term 'kinship 

claim'claim' (ibid: 95). Haar informanten ervaren deze ontmoetingen als aange-
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naamm en prettig. Deze interacties creëren een sfeer waarin ze zich op hun ge-

makk voelen. Deze claims hebben ook betrekking op andere minderheden in 

eenn voor hen vreemde omgeving. Goffman spreekt in dit verband over 'we-

derzijdsee toegankelijkheid', die voortkomt uit de informaliteit en solidari-

teitt tussen mensen die elkaar herkennen als behorend tot dezelfde specifieke 

groep,, in het bijzonder als zij tot een minderheid behoren (Goffman 1963: 

131)--

Tijdenss het vervolg van het gesprek blijven de gesprekspartners zoeken 
naarr een gemeenschappelijke achtergrond. Ze peilen en verkennen de ander 
doorr hem of haar te relateren aan een sociale, culturele en lokale context 
(Goffmann 1959: 22-30,1974, Harman 1988:143-6). Dit is bepalend voor hun 
houding,, of ze zich open opstellen, of dat ze zich op de vlakte houden. Een 
vrouww van 27: 

"Ikk oordeel eerst op kleding, op uiterlijk. Dan op de manier waarop ie-
mandd praat. Hoe beschaafd Nederlands? Wat voor soort dialect? Wat 
voorr soort uitdrukkingen gebruikt iemand? Waar gaat het over? Ik 
denkk dat ik dat heel snel inschat en daarop bepaal hoeveel inzet ik heb 
inn het gesprek." 

Opp basis van 'identity-work' (Miller & Hintz 1997: 97) - het nauwkeurig ob-
serverenn van de ander en het afwegen van verkregen informatie - bepalen 
personenn hoe ze de ander benaderen. De wijze waarop ze zich opstellen is af-
hankelijkk van diverse punten, zoals de mogelijkheid om tot een gewenste re-
ciprociteitt te komen, het motief en de betrouwbaarheid van de gespreks-
partner.. De mogelijkheid om tot een gewenste reciprociteit te komen, komt 
terr sprake in het volgende interviewfragment. Een man van 28: 

"Gisterenn was ik bijvoorbeeld met een jongen even naar een kroeg in 

Zuid-Oostt geweest. (...) Toen we aan kwamen lopen, zaten er twee 

meisjes.. (...) Toen begon een meisje een gesprek aan te knopen van: 

'Waarr werken jullie?' Dat is natuurlijk een dooddoener. Zo'n gesprek 

wordtt ook niks. Als ze het op een andere manier had gedaan, was het 



i o 6 6 Dee warme stad 

leukk geweest. Het was weer zo van: 'Waar werk je? Wat voor auto heb 

je?'' Helemaal niet interessant, zo'n clichégesprek, verschrikkelijk." 

Opp basis van de eerste zinnen van de vrouw vormt de man zich een beeld 

vann haar. Hij komt tot de conclusie, dat zij geen geschikte gesprekspartner is 

voorr hem, omdat ze weinig sociale en culturele verwantschap hebben. Door 

hett ontbreken van zinvolle raakvlakken loopt het gesprek stroef en beëin-

digtt hij de interactie. 

Hett achterhalen van het motief van de spreker komt ter sprake in het vol-

gendee fragment. Hierin blijkt hoe een vrouw van 26 een onbekende jongen 

interpreteertt als iemand die haar begeert, waarop zij reageert door het ge-

sprekk geen diepgang te geven en op deze wijze de jongen op een afstand te 

houden.. Zij komt hem tegen in de tram: 

"Hi jj  vertelde dingen over zijn leven, waar hij gereisd had. En over de 

liefdee natuurlijk weer. Wat hij daarvan vond. Ik heb me tamelijk op de 

vlaktee gehouden. Omdat ik vermoedde dat hij verliefd was of zo, iets 

vann mij wilde. En ik hem niet wilde." 

Dee volgende informant (27) geeft aan hoe ze bepaalt of een persoon, die ze 
tegenkomtt bij een bushalte bij het Centraal Station, betrouwbaar is: 

"Ikk liep wat onrustig heen en weer en toen zei hij: 'Wat ijsbeer je toch?' 

Toenn keek ik hem aan. Hij zag er een beetje donker uit. Misschien is het 

well  lullig, maar ik keek toch even zo van: kan ik er wel op ingaan? Toen 

merktee ik aan zijn ogen: het kan wel even. Dat ging allemaal heel snel. 

Toenn bleek dat hij ook bij de gratis lessen van een oosterse beweging 

wass geweest. En mensen daarvan kende. (...) Het gaf me vertrouwen en 

verbondenheid." " 

Vertrouwenn speelt een belangrijke rol bij de realisering van ontmoetingen en 

iss bepalend hoe personen zich opstellen. Ze ervaren een gevoel van ongemak 

alss er iets niet klopt in de wijze waarop de ander zich presenteert. Deze erva-

ringg is te herleiden naar een incongruentie van de verschillende informatie-
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bronnen.22 Hoe de ander overkomt, vertoont geen begrijpelijke samenhang. 
Zijnn non-verbale expressie komt bijvoorbeeld niet overeen met wat hij ver-
telt.. Hij spreekt zichzelf tej_;en, waardoor zijn zelfpresentatie niet meer ge-
loofwaardigg is (Henslin 1993). Tevenss relateren de gesprekspartners de infor-
matiee over de ander aan hun ei^en ervaringskennis, die bepalend is voor wat 
zijj  als normaal en gewoon ervaren. Zo vergelijkt de informant in het vorige 
interviewfragmentt de personen die de man noemt met de mensen die zij zelf 
kentt in de oosterse beweging. Omdat zijn informatie overeenkomt met wat 
zijj  weet, vertrouwt ze hem en continueert zij de interactie. Hierdoor veran-
dertt de man, waarvoor de vrouw in eerste instantie enige reserves voelt, in 
eenn persoon met wie ze zich verbonden weet. Ze hebben achterhaald dat ze 
soortgelijkee sociale situaties hebben meegemaakt, wat leidt tot wederzijdse 
herkenning.. Eenzelfde proces doet zich voor in het volgende fragment. Een 
vrouww van 33: 

"Ikk zat in dat café met mijn vriend aan zo'n tafeltje te eten {i n café de 
Prins,, TM).' We hadden het over dat we naar de film wilden gaan en 
lietenn wat films de revue passeren. Toen zaten er twee jongens bij ons 
aann het tafeltje die zich met dat gesprek eigenlijk gingen bemoeien: 
'Hebbenn julli e die en die film nog niet gezien? Dan moet je daar en daar 
naartoe'.. Uiteindelijk zijn we toen helemaal niet naar de film geweest. 
Wee hebben een hele tijd aan die tafel met die jongens zitten praten over 
films.films. (...) Ik denk wel anderhalfuur of zo. (...) Dat was heel erg leuk, 
vondd ik." 

Hett delen van een betekenisvol 'collectief verleden' (Couch & Katovich 
1992:: 25)4 vormt de basis van een tijdelijke vriendschap tussen onbekenden. 
Zee ontwikkelen de relatie door uitvoerig over hun gedeelde ervaringen te 
praten.. De vriendschap groeit als de gesprekspartners achterhalen dat ook 
anderee aspecten van hun persoonlijke identiteit overeenkomsten vertonen. 
Hierdoorr hebben ze het gevoel de ander te kennen en kunnen ze anticiperen 
opp wat de ander gaat zeggen. 

Inn een situatie van tijdelijke vriendschap beseffen personen wat ze wel en 

niett kunnen zeggen en voelen ze aan wat wel en niet aansluit op de verwach-
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tingenn van de ander. Er is overeenstemming over de wijze waarop zij elkaar 

definiërenn en benaderen (Couch 1986, Miller & Hintz 1997)-' Dit is van es-

sentieell  belang om zonder problemen - misverstanden en pijnlij k situaties -

dee interactie te continueren. In het volgende fragment is er sprake van een 

discrepantiee in de gehanteerde definities van een situatie. Als gevolg hiervan 

heeftt een van de gesprekspartners het onbehaaglijke gevoel iets opgedron-

genn te krijgen. Het fragment heeft betrekking op een ontmoeting in een 

kroeg.. Een man van 26: 

"Eenn keer dat ik met twee Marokkanen aan het praten was. Ze waren ... 

eenn beetje opgefokt amicaal. Nou heel uitbundig en joviaal op het eer-

stee gezicht. (...) Gewoon misplaatst. Het is een soort van jovialiteit die 

jee alleen maar gebruikt als je met hele goede vrienden bent. Of gewoon 

mensenn waar je heel erg snel heel erg goed contact mee hebt, maar daar 

wass hier helemaal geen sprake van." 

InIn situaties waarin weinig socialee en culturele herkenning is, door bijvoor-
beeldd generatie- of cultuurverschil, moeten de gesprekspartners meer moei-
tee doen om het gesprek te continueren en om tot een gedeelde definitie van 
dee interactie te komen. Personen proberen dit tot stand te brengen door 
zichh in te leven in de positie van de ander (Turner 1956). Zo proberen ze te 
achterhalenn wat aansluit op de belevingswereld van hun gesprekspartner. 
Hett inleven gaat gepaard met het uiterst zorgvuldig waarnemen van de pre-
sentatiee van de ander. Gesprekspartners proberen op deze wijze te achterha-
lenn hoe ver ze kunnen gaan. Dit manoeuvreren vindt ook plaats tijdens ge-
sprekkenn waarin personen ervaren dat de ander zich in een kwetsbare 
positiee bevindt. Ze willen de ander niet in verlegenheid brengen en zichzelf 
niett in een netelige positie plaatsen door pijnlijke onderwerpen aan te snij-
den.. Een vrouw van 27 geeft aan hoe zij zich opstelt tijdens een gesprek met 
eenn Poolse jongen. Ze is hem tegengenkomen op de Prinsengracht, waar ze 
eenn uur samen hebben gewandeld alvorens afscheid te nemen. 

"Hi jj  was bij een christelijke beweging terechtgekomen en was vroeger 

opp het slechte pad geweest. (...). Hij probeerde me wel te bekeren. En ik 
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zeii  dat ik het niet nodig had maar ik dacht wel: Jezus, ik moet hem ook 
niett van het christelijke pad afhelpen. Misschien is het voor hem wel 
nodig.. Dus ik heb wel geprobeerd bevestiging te geven voor zijn chris-
telijkk geloof." 

Alss er sprake is van een impasse, proberen de gesprekspartners op een aantal 
manierenn naar nieuwe raakvlakken te zoeken. Diverse onderwerpen kaar-
tenn ze hiervoor aan, zoals muziek, literatuur en sport. Een andere manier 
omm de impasse te doorbreken is het aannemen van een confrontatiehou-
ding:: de initiatiefnemer plaatst een treffende opmerking om een reactie uit 
tee lokken. Op deze wijze gaan personen na of de bron van reciprociteit is uit-
geput.. Een manier om snel tot een directe schifting te komen is het hanteren 
vann de confrontatiehouding in de openingsfase van het gesprek. Na het 
voorstellenn aan de bar in een discotheek zegt een man van 28 dat hij de naam 
vann zijn gesprekspartner een "minpuntje" vindt: 

"Hett is wel een manier waarop je snel verder komt. (...) Als je gelijk 
looptt te katten tegen iemand dan weet je heel snel wat voor vlees je in 
dee kuip hebt. Sommigen zijn gepikeerd, anderen gaan terugkatten en 
anderenn maken ook een grapje." 

Inn de afgelopen pagina's hebben we gezien op welke uiteenlopende wijzen 
stedelingenn stedelijke warmte creëren tijdens vriendelijke ontmoetingen. 
Dee gesprekspartners proberen informatie te krijgen over eikaars identiteit 
omm te achterhalen wie ze voor zich hebben en hoe met elkaar om te gaan. Ze 
proberenn toegang te krijgen tot een 'collectief verleden' (Couch & Katovich 
1992:: 25), waardoor ze minder vreemd voor elkaar worden en waardoor we-
derzijdss vertrouwen ontstaat. Als ze een bepaalde sociale en culturele ach-
tergrondd delen, gebruiken ze deze gemeenschappelijk identiteit als referen-
tiepuntt voor de interactie. Door deze herkenningspunten raken stedelingen 
bijj  elkaar betrokken en 'deanonimiseren' ze het publieke domein. Een an-
deree manier waarop dit plaatsvindt is door het aangaan van intieme en ero-
tischee ontmoetingen. In de volgende paragraaf ga ik hierop in. 
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Hett terrein van intieme en erotische ontmoet ingen 

Erotischee en intieme ontmoetingen verschillen van elkaar wat betreft de be-

tekeniss van de interactie en de wijze waarop de ontmoeting verloopt. Bij de 

intiemee ontmoeting gaat het om de ervaring van wederzijds gevoelde her-

kenning,, verbondenheid en vertrouwen (Traynowicz 1986). Tijdens deze 

interactiess herkennen personen zich in elkaar en hebben een sterke drang 

omm de ander beter te leren kennen. Als gevolg hiervan ontstaat er een 'com-

munionmunion of selves' {Douglas en Atwell 1988:194) dat tott uiting komt in weder-

zijdsee identificatie en wij-gevoelens; het gevoel bij elkaar te horen. Mij n in-

formantenn verwoorden een dergelijke situatie als "openheid" en "echt con-

tact".. De ervaring van intimiteit sluit lichamelijk contact en fysieke opwin-

dingg niet uit, maar hoeft daar niet per definitie mee gepaard te gaan. Bij ero-

tischee ontmoetingen ligt de nadruk wel op lichamelijk verlangen en fysieke 

aantrekkelijkheid.. De ander wordt ervaren als begeerlijk en als seksueel at-

tractief.. De erotische ontmoeting is gericht op het totstandkomen van een 

'erotischee transactie' (Delph 1978: 9). 

Sociologenn hebben weinig aandacht besteed aan de dagelijkse praktijk 

vann intieme en erotische interacties in het publieke domein. Het leeuwen-

deell  van de sociaal-wetenschappelijke aandacht in dit veld gaat uit naar 

homo-erotischee interacties, zoals in de gedetailleerde studies van Delph 

(1978)) en Humphreys (1970). Slechts een handvol publicaties gaat over pu-

bliekee erotische ontmoetingen tussen heteroseksuele onbekenden. Deze 

contactenn zijn kennelijk weinig relevant geweest voor beoefenaren van de 

socialee wetenschappen (Brunt 1996: 60,1). Deze omissie houdt verband met 

eenn specifieke invulling van de spanningsverhouding tussen de publieke en 

privé-sfeer,, waarbij het intieme, emotionele en seksuele vereenzelvigd wor-

denn met het privé-domein. In deze zienswijze wordt de omgang tussen 

vreemdenn bepaald door koele en gereserveerde interactieregels, die een ero-

tischee en intieme beleving van de publieke wereld uitsluiten. Door deze 

denkwijzee is er nauwelijks aandacht besteed aan erotische en intieme inter-

actiess tussen heteroseksuele onbekenden, waardoor dit aspect van de stede-

lijk ee sociale wereld een blinde vlek is in het spectrum van de sociologie. 
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Inn de dagelijkse praktijk blijkt stedelijke erotiek en intimiteit wel degelijk 
eenn belangrijke rol te spelen. In de komende bladzijden ga ik in op het pu-
bliekee domein als plek voor erotische en intieme ontmoetingen. Ik bespreek 
hoee deze ontmoetingen tussen onbekenden tot stand komen. Ook bij deze 
interactiess speelt informatiemanagement een centrale rol. Personen behe-
renn en manipuleren informatie over zichzelf om een bepaalde indruk te ma-
kenn en verzamelen informatie om anderen te peilen. 

Erotischee ontmoetingen 

Erotischee ontmoetingen gaan in de precontact-fase gepaard met gevoelens 
vann spanning en onzekerheid. Deze gevoelens houden verband met de mo-
gelijkheidd om afgewezen te worden. In deze fase is er sprake van een netelig 
dilemmaa tussen 'seeking intimacy and protecting one's self from possible 
rejection'' (Berk 1977: 539). De betrokkenen hanteren twee strategieën om 
omm te gaan met deze spanningsvolle situatie: de directe stijl en de gefaseerde 
stijll  (Brunt 1996)/ De laatste manier, die het meest gebruikelijk is, wordt ge-
kenmerktt door een fasering van het contact, waarin de participanten stap 
voorr stap de verbale interactie als een erotische ontmoeting definiëren. 

Dee directe stijl bestaat uit een expliciete benadering waarin de initiatiefne-
merr de wens tot seks onverbloemd uit (Douglas, Rasmussen & Flanagan 
1977).88 Een informant (28) gaf hiervan een voorbeeld. Hij vertelde dat vijf mi-
nutenn na zijn entree in een discotheek een onbekende vrouw hem aansprak 
mett de vraag of zij bij hem kon slapen. Hij ging op haar voorstel in. Vervol-
genss liep zij weg, vermaakte zich op de dansvloer en kwam hem rond slui-
tingstijd-tweee uur later- ophalen. De directe benadering bestaat uit een op-
merkingg die een duidelijke erotische connotatie heeft, zoals een compliment 
overr het uiterlijk van de ander dat gevolgd wordt door een uitnodiging tot 
seks.. De initiatiefnemer hanteert de directe stijl als deze snel tot duidelijkheid 
will  komen en geen tijd wil verspillen. Bij een afwijzing blijf t de initiatiefne-
merr niet aandringen en gaat op zoek naar een ander. Bij een positieve reactie 
volgenn 'seksuele onderhandelingen' (Douglas, Rasmussen & Flanagan 1977: 
172)) die leiden tot een 'erotische transactie' (Delph 1978: 9). De welhaast za-
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kelijkee en instrumentele benadering voorkomt een emotionele investering in 

dee ander, waardoor de initiatiefnemer de afwijzing niet als pijnlij k ervaart. 

Initiatiefnemerss hanteren deze strategie met name in periodes en plaatsen 

diee zich kenmerken door seksuele vrijblijvendheid, zoals vakantiegebieden, 

carnavall  en stedelijke uitgaansgelegenheden die bekend staan als 'erotische 

oases'' (ibid: 59) en 'sexual marketplaces' (Hooker 1967: 175). Het betreft 

ruimtes:'.... where agreements are made for the potential exchange of sexual 

services,, for sex without obligation or commitment - the "one night stand'" 

(ibid.).. Bij ontmoetingen die alleen om seks draaien is het uitwisselen van 

persoonlijkee achtergrondinformatie niet van belang voor het voltooien van 

dee interactie. Het is soms zelfs onwenselijk, met name als personen geen ver-

derr contact willen. In dat geval geven ze geen informatie waarmee de ander 

henn kan traceren, zoals adres, telefoonnummer of achternaam (Corzine & 

Kirbyy 1977:173). 

Bijj  de gefaseerde stijl kent de introductie een terloops en vrijblijvend ka-

rakter.. Oogcontact speelt bij de initiatie van erotische ontmoetingen een be-

langrijkee rol. Hiermee tasten personen af of er sprake is van wederzijdse in-

teresse.. Als er geen interesse bestaat, laten personen dit merken via 'avoid-

anceance tactics', zoals zich verplaatsen, oogcontact negeren of de ander on-

vriendelijkk aan kijken (Roebuck & Spray 1967:388, Snow et al. 1991:44*  )  Een 

vrouww van 24 beschrijft de laatste strategie als volgt: "Volgens mij heb ik een 

bepaaldee soort blik: vandaag niet, een soort aureool van afstandelijkheid." 

Doorr frequent oogcontact uit te wisselen geven personen aan open te 

staann voor een toenadering. Maar zelfs als ze het oogcontact bevestigen blijf t 

onzekerheidd bestaan over hoe de ander zal reageren op een verbale toenade-

ring.. Een afwijzing betekent gezichtsverlies, omdat de initiatiefnemer de si-

tuatiee verkeert heeft ingeschat en minder aantrekkelijk is dan hij of zij dacht. 

Dee initiatiefnemer maakt gebruik van 'strategies of indirection' om om te 

gaann met deze situatie: 

'Indirectionn minimizes both the observability of the real intentions and 

thee degree to which the individual is putting him or herself'on the line' 

byy making the overtures that expose him - or her - to rejection' 

(Douglass & Atwell 1988:115). 
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Voorbeeldenn van veelvoorkomende 'strategies of indirection' zijn iemand 
uitnodigenn om te gaan dansen en een drankje aan bieden. De indirecte toe-
naderingg geeft ruimte aan de ander om het contact af te wijzen zonder kwet-
sendd of beledigend te zijn. De afwijzing betreft dan respectievelijk het aan-
bodd van het drankje en het dansen, en heeft geen directe betrekking op de 
identiteitt van de ander, zodat de consequenties voor het zelfvertrouwen be-
perktt blijven en er geen sprake is van gezichtsverlies. 

Omm tijdens het vervolg van het gesprek manoeuvreerruimte te creëren, 

gevenn de gesprekspartners het gesprek een vrijblijvend karakter en halen 

onschuldigee onderwerpen aan als het weer, of een voorval in de directe om-

geving: : 

'Itt is safer for men to flir t in casual conversation, where hints or ambig-
uouss offers ... can test the interest and attitudes of the other person and 
thee possibilities for future sexual relationships' (Irwin 1977: 35). 

Doorr het ambigue en indirecte karakter van de interactie kunnen personen 
zichh zonder gezichtsverlies onttrekken aan het gesprek. Om te voorkomen 
datt de initiatiefnemer een afwijzing als pijnlij k ervaart, hanteert de afwijzer 
dee strategie van 'cooling out' (Snow et al. 1991: 423). Deze strategie houdt in 
datt het afwijzen op een vriendelijke manier plaatsvindt, waardoor het ge-
zichtsverliess van de initiatiefnemer beperkt blijft . Een voorbeeld hiervan 
haall  ik uit de terrasstudie van Oosterman. Een vrouw van 24 zegt: 

'Opp een gegeven moment kan ik dan zeggen van eh: 'Nou, het is leuk 

omm met je gepraat te hebben, maar ik ga weer even naar mijn vriend.' 

Ikk houd het wel netjes, maar wel heel duidelijk. Dat netjes houden wil 

ikk ook heel graag, omdat ik er ook heel erg van baal als iemand anders 

hett niet doet. Dat vind ik echt lullig ' (Oosterman 1993: 244). 

Inn situaties waarin de initiatiefnemer ongevoelig blijkt te zijn voor een 

vriendelijkee afwijzing, brengt de afwijzer zwaarder geschut in stelling. Snow 

ett al gebruiken hiervoor het begrip 'defensive incivility' (1991:437). De afwij-

zerr houdt geen rekening met het mogelijke gezichtsverlies van de ander. In 
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zo'nn situatie wordt de empathische houding ingeruild voor een hardere re-
actie,, zoals niet enthousiast reageren, zwijgen en beledigen. Een vrouw van 

22: : 

".... dat ik gewoon een heel kort antwoord geef en me afwend, met ie-

mandd anders ga praten of de andere kant uit ga kijken .... Als iemand 

blijf tt zaniken dan zeg ik wel van 'houd je kop dicht, ik heb er geen zin 

in',, maar ik zou het niet meteen zeggen, dat vind ik niet aardig." 

Omm gezichtsverlies te beperken zoekt de afgewezene naar een verklaring die 

geenn betrekking heeft op zijn of haar persoonlijke aantrekkelijkheid. Hij of 

zijj  wijt de afwijzing bijvoorbeeld aan het humeur van de ander, of stelt ach-

teraff  dat de ander toch niet zo aantrekkelijk is: 

'Friendshipp could serve to offer solace or reinterpret failure easing the 
burdenn of the individual. This may entail a redefinition of the experi-
encee with respect to its implication to the self (Berk 1977: 542). 

Alss er geen afwijzing plaatsvindt, ontwikkelt zich een 'step by step testing 

process'process' (Irwin 1977: 35). In dit proces onderhandelen personen over de 
vormm en de betekenis van de interactie. De gesprekspartners presenteren 
zichh als aantrekkelijk en begeerlijk. Als ze daar niet in slagen verliest de in-
teractiee zijn specifieke betekenis: 'Without attraction, or a "spark" between 
people,, some of the intensity of intimate social exchange may be lost' (Tray-
nowiczz 1986: 203). Als duidelijk is dat de gesprekspartners de ervaren aan-
trekkelijkheidd delen en beiden openstaan voor een 'erotische transactie', 
continuerenn ze de interactie in een meer intieme vorm, zoals (tong)zoenen 
enn het betasten van eikaars lichaam. Een vrouw van 33: 

"Opp het moment dat werd gezongen: 'als ik in je ogen kijk dan zegt dat 

genoeg',, hadden we oogcontact. Dat gebeurde drie keer of zo. Maar dat 

wass ook het leuke, dat er de hele tijd van alles gebeurt, maar dat het 

oogcontactt wel bleef. Het was een hele mooie jongen. Ik denk ook dat 

ikk daarom wel op hem viel. Tien minuten daarna was ik met hem aan 



Hett publieke domein als ontmoetingsruimte van onbekenden 115 5 

dee praat. (...) Ik zat op een gegeven moment met een andere vriend te 
praten.. En daar kwam hij op een gegeven moment bij staan. (...) We 
haddenn het over de muziek die er gedraaid werd. En daar begon hij zich 
meee te bemoeien.. (...) Maar we zijn uiteindelijk met z'n tweeën naar 
Carelss Twee gegaan. (...) Gewoon omdat er verder niemand anders bij 
was,, was het op een gegeven moment wel intiemer. We hebben ook op 
eenn gegeven moment wel wat staan zoenen. Het was met plakdansen." 

Intiemee ontmoetingen 

Tijdenss intieme ontmoetingen ligt de nadruk op het gesproken woord en 
speeltt seksueel contact een ondergeschikte rol. Mij n informanten zeggen 
datt "het niet hoeft" en "minder belangrijk is". Een openhartig gesprek sluit 
erotischh contact evenwel niet uit. In zo'n gesprek brengen de gesprekspart-
nerss tot uiting wat voor hen belangrijk is en wat hun innerlijk in beweging 
brengt.. Door persoonlijke informatie uit te wisselen krijgt de interactie een 
openhartigg karakter en ontstaat een situatie van biografische herkenning. 
Dee gesprekspartners hebben het gevoel dat ze elkaar sinds jaar en dag ken-
nen.. De expressiestijlen die ze hanteren sluiten op elkaar aan. Ze hebben de-
zelfdee choreografie van spreken en luisteren. Ze luisteren aandachtig naar 
elkaarr en plaatsen opmerkingen, waaruit blijkt dat beiden betrokken zijn 
bij,, en begrip hebben voor elkaar. 

Naastt een overeenkomst in expressiestijlen is er een overeenkomst in het 
belangg dat ze toekennen aan de gespreksonderwerpen. Thema's hebben be-
trekkingg op situaties waarmee beiden geconfronteerd zijn geweest; ze spelen 
eenn belangrijke rol in hun leven en personen bespreken die doorgaans niet 
mett willekeurige anderen. Een man van 32: "Je zegt het niet tegen iemand 
zomaar.. Je merkt wel dat je op een gegeven moment op dezelfde golflengte 
zit.""  De anonimiteit van de situatie maakt het makkelijk om te praten over 
intiemee onderwerpen: 
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'Withh a perceived promise of no shared future ... people seem freer to 

disclosee highly intimate information than if another person is poten-

tiallyy existent in their future' (ibid: 200). 

Inn het volgende interviewfragment geeft een vrouw van 26 een voorbeeld 

vann een intieme ontmoeting. Zij voelt zich goed, heeft zin in een avond uit 

enn besluit dat ze gaat dansen in een alternatieve dansgelegenheid. Het is er 

warm,, de stevige muziek staat hard en vele mensen bewegen op verschillen-

dee manieren op de dansvloer: 

"Ikk was aan het dansen en aan de andere kant stond een jongen. Ik had 
hett gevoel dat ik hem kende en hem al heel vaak had gezien. Hij danste 
opp dezelfde muziek als ik, min of meer op dezelfde manier als ik. Het 
leekk alsof er een soort draad tussen ons gespannen was. We dansten zo 
ongeveerr drie kwartier.... Uiteindelijk vroeg ik maar of hij wat wilde 
drinkenn en zijn we boven gaan zitten praten .... Het was een Duitse jon-
gen.. Ik kon hem nooit gezien hebben, maar ik had gewoon het gevoel 
datt dat wel zo was. Het klikte ook op de een of andere manier heel 
goed.. We hebben ook een heel leuk gesprek gehad .... Over een manier 
vann leven. Ja, de intenties die hij heeft en ik heb. De manier waarop je 
mett mensen omgaat, wat je wilt van het leven." 

Tijdenss zulke ontmoetingen gaan de gesprekspartners na in hoeverre de ge-

voeldee herkenning te herleiden valt tot een gedeelde biografische achter-

grond.. Beiden vertrouwen elkaar intieme zaken toe, voelen zich thuis in el-

kaarss gezelschap en tonen zich betrokken bij de ander. Mij n informanten 

gebruikenn een aantal begrippen om de ervaring van biografische herken-

ningg te verwoorden, zoals "het klikt" , "dezelfde golflengte", "op één lijn zit-

ten""  en "elkaar liggen". De biografische herkenning gaat gepaard met een 

gevoell  van vertrouwen, dat het mogelijk maakt om open te staan voor el-

kaar.. Er doet zich een situatie voor waarin sprake is van 'disclosing core in-

formationn about the self to other' (ibid: 200) waardoor de onderlinge be-

trokkenheidd toeneemt. 
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Hett hier beschreven gedrag sluit aan op het idee dat er sprakee is van een re-
centee ontwikkeling van de 'erotisering van de stad', wat inhoudt dat vele ste-
delingenn de openbare ruimte van de stad gebruiken voor erotische en intie-
mee doeleinden (Burgers 1992: 21). Ze gebruiken het publieke domein voor 
dee constructie van primaire relaties en het aangaan van opwindend licha-
melijkk contact. De 'erotisering van de stad' kan begrepen worden in het licht 
vann de veranderende normen en waarden ten aanzien van seks en intimiteit 
sindss de jaren zestig. Er is in de afgelopen vier decennia sprake geweest van 
eenn informaliseringsproces (Wouters 1990), waardoor intieme handelingen 
enn gevoelens als minder schaamtevol en pijnlij k worden ervaren. 

Eenn andere verklaring voor het intieme en erotische gebruik van het pu-
bliekee domein kan gevonden worden in het privé-leven van mijn informan-
ten.. Voor hen is het huis niet de enige plek waar ze intimiteit en erotiek bele-
ven,, met name in perioden waarin ze geen vaste partner hebben. In deze 
periodenn is het publieke domein een erotisch universum, waarin ze op zoek 
zijnn naar aantrekkelijke partners. Maar ook in perioden waarin wel sprake is 
vann een vaste relatie heeft dit gebruik van het publieke domein voor hen een 
bepaaldee waarde. Ze ontlenen herkenning en verbondenheid aan intieme 
interactiess en beleven genot aan openbare erotiek, waardoor hun zelfver-
trouwenn groeit en hun identiteit gevormd en bevestigd wordt. 

Slotbeschouwing g 

Dezee beschouwing over het publieke domein als ontmoetingsruimte heeft 
diversee aspecten van stedelijke warmte aan het licht gebracht. Personen 
gaann deze interacties aan omdat die uiteenlopende betekenissen voor hen 
hebben.. Ze doen dit om bijvoorbeeld over persoonlijke problemen te pra-
ten,, om zich te amuseren en om anderen te leren kennen. 

Dee gesprekken kennen een bepaalde structuur en verloop. Informatie-
managementt is hierbij van cruciaal belang. Stap voor stap winnen personen 
informatiee in om het gedrag van de ander te interpreteren en de eigen hou-
dingg te bepalen. Tijdens de voorbereiding op de interactie zoeken personen 
naarr herkenningspunten en proberen de anderen te identificeren op basis 
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vann de eerste indrukken. Vervolgens maken zij een afweging of zij een ge-

sprekk beginnen. Ze gaan na of de ander de moeite van de aandacht waard is, 

off  deze open staat voor een gesprek en of de situatie daarvoor geschikt is. 

Dezee afwegingen verkleinen de kans dat in de openingsfase de ander op ver-

keerdee wijze wordt gedefinieerd, dat het gesprek in een vroeg stadium 

strandtt en dat de initiatiefnemer gezichtsverlies lijdt. 

Inn het begin van de interactie proberen personen inhoud te geven aan het 

gesprekk door elkaar aan te spreken op gedeelde ervaringen. Dit doen ze door 

tee verwijzen naar veronderstelde algemene kennis, een gebeurtenis in de di-

rectee omgeving of de presentatie van de ander. In deze explorerende fase 

zijnn de gesprekspartners op zoek naar raakvlakken om inhoud te geven aan 

dee interactie. Deze informatie verkrijgen ze tijdens een complex en inventief 

process van peilen, verkennen en interpreteren. Om de interactie soepel te 

latenn verlopen nemen personen de presentatie van de ander nauwkeurig 

waarr en plaatsen deze in een sociale, culturele en ruimtelijke context. Hoe ze 

zichh opstellen tijdens een gesprek is afhankelijk van de mogelijkheid om tot 

eenn gewenste vorm van reciprociteit te komen, het motief en de betrouw-

baarheidd van de ander. Als de gesprekspartners achterhalen dat ze sociale en 

culturelee verwantschap delen, neemt het vertrouwen toe en ontwikkelt zich 

eenn tijdelijke vriendschap. Erotische en intieme interacties zijn in de regel 

eenn delicate aangelegenheid, die voorzichtigheid en een scherp waarne-

mingsvermogenn vergen, Een uitzondering hierop is de directe benadering 

waarbijj  de wens tot seks snel en expliciet geuit wordt. In andere gevallen 

winnenn personen stap voor stap informatie in waarmee ze bepalen of er 

sprakee is van wederzijdse interesse en hoe ver ze kunnen gaan. 

Kortom,, ontmoetingen dienen geconstrueerd te worden op basis van 

preciezee observaties. Dit construeren hoort bij een sociale situatie waarin 

geenn sprake is van een overheersend systeem van normen en waarden, waar-

inn identiteiten vastliggen en aangegeven is hoe een persoon zich dient te pre-

senteren.. Urbanisatie, mobiliteit en communicatiemiddelen hebben, aldus 

Harmann (1988: 3), geresulteerd in een samenleving waarin personen op een 

reflectievee wijze dienen te achterhalen hoe ze zich tot anderen verhouden. 

Omdat,, aldus Harman, traditionele gemeenschapsstructuren verdwijnen, 

begevenn velen zich dagelijks in een wereld waarin geen sprake is van een 'ho-
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mogeneouss group constituted of rigid rules for membership' (ibid.), zoals 
inn een 'home-territory bar' (Cavan 1970:179) of andere geprivatiseerde ruim-
tess (Lofland 1985). De moderne vreemdeling kan niet uitgaan van een sta-
bielee en traditionele omgangsvorm, die hij eens heeft geleerd en steeds kan 
gebruikenn (Harman 1988:153). De complexe language of membership' is een 
reactiee op een situatie waarin geen duidelijke richtlijnen zijn voor de om-
gangg tussen personen. Ofschoon Harman deze verandering beschouwt als 
eenn algemene maatschappelijke ontwikkeling, lijk t het erop dat zij met 
namee van invloed is op het leven van 'nieuwe stedelingen' (Anderiesen en 
Reijndorpp 1990: 72-5). Als gevolg van hun sociale positie, die onder andere 
gekenmerktt wordt door een beperkte emotionele en sociale betekenis van 
hunn privé-domein, gaan ze op zoek naar sociale verbanden, waarbij ze zich 
betrokkenn voelen en waarin ze hun identiteit bevestigen. Door contacten in 
hett publieke domein aan te gaan, doorbreken ze de stedelijke anonimiteit en 
makenn ze de stad minder vreemd en onpersoonlijk. Tijdens de verbale in-
teractiess met onbekenden claimen ze aandacht, tijd en ruimte, waardoor ze 
dee stad zich op symbolische wijze toeëigenen. Ze maken van het publieke 
domeinn hun 'Habitat' (Grunfeld 1972: 90-4): een ruimtelijke omgeving die 
voorr hen een positieve sociale en symbolische waarde heeft. 

Noten n 

11 Goffman heeft het begrip, 'open regions' (1963: 132-9), ontwikkeld voor ruimtes 
waarr personen makkelijk met elkaar in contact kunnen komen. Voorbeelden 
hiervann zijn vakantiecentra, kleine gemeenschappen, privé-feestjes en bars. Di-
versee voorbeelden uit hoofdstuk 3 hebben betrekking op cafés. De vergelijking 
mett bars als 'open region' ligt voor de hand. Deze gaat evenwel mijns inziens niet 
helemaall  op. In Amerikaanse bars (Cavan 1966) is de omgang namelijk in de re-
gell  meer gericht op contact met onbekenden dan in Nederlandse cafés. 

22 Wat de betrokkenen hier doen heeft veel weg van de methode van 'triangulatie' 
(Denzinn & Lincoln 1994: 2): het onderzoek doen op basis van verschillende infor-
matiebronnenn om de validiteit van de presentatie van de ander te bepalen. 

33 Couch en Katovich (1992) geven aan dat het 'sociaal verleden' gebruikt wordt om 
interactiess vorm te geven. Zij onderscheiden 'sharedpassed', door mij vertaald als 
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'gedeeldd verleden' en 'common passed', door mij vertaald als 'collectief verleden'. 

Gedeeldd verleden heeft betrekking op een gebeurtenis waarbij de betrokkenen 

aanwezigg zijn in elkaar gezelschap, zoals een verjaardag van een gemeenschappe-

lijk ee vriend(in). 'Collectief verleden' heeft betrekking op een gebeurtenis die de 

betrokkenenn niet gezamenlijk beleefd hebben, zoals de dood van John F. Kenne-

dyy of de viering van het Europees kampioenschap voetbal in 1988. 

44 De Prins is een café met tafels voor meer dan vier personen. Daarom zitten hier 

alss het druk is vaak mensen die elkaar niet kennen - noodgedwongen - aan de-

zelfdee tafel. 

55 Couch (1986: 117) en Miller & Hintz (1997: 97) gebruiken hiervoor de term 'con-

gruentgruent functional identities'. 

66 Het betreft artikelen van Cloyd (1976) en Roebuck & Spray (1967), een hoofdstuk 

vann Brunt (1996) en passages uit studies die betrekking hebben op stedelijke sub-

culturenn (Irwin 1977) en het naaktstrand (Douglas, Rasmussen & Flanagan 1977). 

Eenn aantal artikelen heeft betrekking op een facet van de erotische ontmoeting, 

namelijkk het begin en deze gaan voornamelijk over het afwijzen van de ander 

(Berkk 1977, Snow et al. 1991). 

77 Brunt (1996: 66) onderscheidt drie stijlen waarvan twee overeenkomen met de 

benaderingswijzee die ik uitwerk: 'de directe benadering' en 'de natuurlijke bena-

dering'' die respectievelijk lijken op de directe stijl en de stap voor stapstijl. 'De 

omsingeling',, de derde benadering die tussen beide stijlen te plaatsen valt, is niet 

uitt de interviews naar voren gekomen. De omsingeling vertoont wel overeen-

komstenn met de stap voor stapstijl, maar heeft meer het karakter van een jacht 

dann van een ontmoeting. 

88 In hun studie over het naaktstrand (Douglas, Rasmussen & Flanagan 1977) be-

schrijvenn ze een opmerkelijk grof voorbeeld van de directe benadering. Een van 

hunn informanten benadert vrouwen door hen als volgt aan te spreken: 'hey, yaa-

wannafuck'.. Over het effect van deze benadering zijn de auteurs kort en bondig: 

',... that direct approach almost always fails.' (ibid: 171). 



HOOFDSTUKK 6 

BekendeBekende gezichten in de stad, dat is belangrijk 

Hett publieke domein als trefpunt van 
vriendenn en bekenden 

Inleiding g 

Inn de afgelopen drie hoofdstukken heb ik beschreven hoe stedelijke warm-

tee ontstaat tijdens interacties tussen onbekenden. In dit hoofdstuk ga ik in 

opp het publieke domein als trefpunt van vrienden' en bekenden. Als ze sa-

menn zijn in de publieke wereld ontlenen ze op diverse manieren warmte 

aann haar. In dit hoofdstuk bespreek ik hoe zij dit doen en geef ik aan wat dit 

voorr hen betekent. 

Ditt thema - de verwevenheid van de privé-wereld van vrienden en be-
kendenn met de publieke sfeer - is een blinde vlek in de literatuur over het 
publiekee domein. Deze verwevenheid krijgt geen aandacht omdat veron-
dersteldd wordt dat het samenzijn van individuen die elkaar persoonlijk 
kennenn gepaard gaat met een afstandelijke houding ten aanzien van onbe-
kendenn en contact met hen uitsluit (Goffman 1971, Lofland 1985, Sennett 
1978).. Er is sprake van 'groepsscheiding' (Goffman 1971: 40). De groepsle-
denn schenken geen aandacht aan onbekende anderen. Ze maken de indruk 
alleenn geïnteresseerd te zijn in degene met wie ze verkeren. Hun expressie 
tenn aanzien van anderen kenmerkt zich door onoplettendheid. Stedelin-
genn die zich aan deze regel houden, continueren de scheiding tussen de 
publiekee en privé-sfeer. Lofland verwoordt het principe van groepsschei-
dingg helder in A World of Strangers, waarin zij beschrijft hoe mensen zich 
afsluitenn temidden van bekenden en vrienden, zoals in de 'travelling pack' 

(1985:137)) en de 'home-territory' (ibid: 119). Het eerste begrip heeft betrek-
kingg op personen die zich door de stad verplaatsen in een groep van beken-
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denn en vriendf inn)en, waarin ze beschutting vinden tegen de vreemde bui-
tenwereld.. Het tweede begrip betreft een omgeving die bestaat uit indivi-
duenn die elkaar bij naam en toenaam kennen, een ruimte waarin stedelin-
genn zich terugtrekken uit de publieke wereld. Ze zoeken de intimiteit op van 
mensenn die ze persoonlijk kennen en voelen zich veilig en vertrouwd in hun 
nabijheid.. Sennett heeft het in dit verband over de Jear of impersonal life' 

(1978:: 339)i de angst voor onbekenden waardoor stedelingen zich afkeren 
vann het publieke domein en zich nestelen in de geborgenheid van het privé-
domein. . 

InIn dit hoofdstuk laat ik zien dat er geen sprake is van zo'n absoluut con-
trastt tussen de publieke sfeer van de stad en de privé-sfeer van vrienden en 
bekenden.. Ik beschrijf hoe de relaties van vrienden en bekenden een geïnte-
greerdd onderdeel zijn van het publieke domein. Dit doe ik door aandacht te 
bestedenn aan drie verschillende categorieën interacties. Ten eerste geef ik 
aann hoe het in gezelschap zijn van vrienden en bekenden samengaat met het 
aangaann van aandacht aan onbekenden. Ten tweede bespreek ik interacties 
tussenn 'bekende vreemden' (Milgram 1977: 51), personen die elkaar alleen 
kennenn van het publieke domein. Ten derde ga ik in op ontmoetingen tus-
senn bekenden en vrienden en de rol van het publieke domein hierbij. Ik laat 
zienn hoe vrienden en bekenden hun relaties in dit domein vormgeven en 
continueren. . 

Onbekenden n 

Mett vrienden, familie of kennissen uit eten gaan, in het café zitten of in een 

parkk wandelen betekent tegelijkertijd temidden zijn van onbekende ande-

ren.. Door middel van 'groepsscheiding' (Goffman 1971: 40) blijven beide sfe-

renn van elkaar gescheiden. In de dagelijkse praktijk blijkt deze scheiding niet 

zoo strikt te zijn. Personen in gezelschap van mensen, die ze persoonlijk ken-

nen,, besteden op verschillende manieren aandacht aan onbekenden. Er be-

staatt een graduele overgang van groepsscheidingg naar groepsintegratie. In de 

komendee pagina's beschrijf ik het continuüm tussen deze twee uitersten. 
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Mij nn informanten geven aan dat ook in situaties waarin onbekenden 

nauwelijkss aandacht krijgen, ze toch van belang zijn voor dee wijze waarop ze 

zichh verhouden tot het publieke domein. De aanwezigheid van onbekenden 

geeftt betekenis aan de omgeving. Zonder hen zou het "kaal" en "ongezellig" 

zijn.. Een man van 28: 

"Datt er andere mensen lopen, zoals figuranten in een film, dat maakt 

hett toch een stuk leuker. (...) Het is niet zo dat ik de behoefte voel om 

diee mensen te leren kennen of met ze wil praten. Maar het is gewoon 

prettigg dat ze er zijn. (...) Het is een bepaald decor waar het goed toeven 

is." " 

InIn andere situaties nemen onbekenden niet de positie in van figuranten, 
maarr van hoofdrolspelers. Alle aandacht gaat naar hen uit. Het publieke do-
meinn geeft in zulke situaties betekenis aan het samenzijn. Een man van 26: 
"Hett is vaak heel erg leuk om een verrijking te hebben van buiten. Datje van 
buitenn iets nodig hebt om het contact te voeden." Een man van 28 laat zien 
hoee het beleven van vriendschap samenvalt met het beleven van onbeken-
den: : 

"Dann ben je wel heel bewust met je omgeving bezig. Van: 'Oh, dan 
gaann we daar naartoe, daar gebeurt iets1. Je bent met zijn drieën en je 
praatt niet zoveel met anderen, maar je bent wel continu met Amster-
damm bezig. (...) Als je bij de Twee Apen zit dan gebeurt er van alles om 
jee heen. We zitten te kijken. Attenderen elkaar op die en die. Je bent 
well  erg bezig met de stad. Het schept een band het leuk te hebben met 
z'nn drieën." 

InIn gezelschap van bekenden besteden personen aandacht aan onbekenden 

doorr ze tee observeren, terloops contact met hen aan te gaan en hen te ont-

moeten.. In de afgelopen hoofdstukken ben ik uitgebreid ingegaan op hoe 

dezee interacties met onbekenden tot stand komen. Om herhaling te voorko-

men,, ga ik hier niet in op de constructie van deze interacties, maar geef ik 
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aann hoe deze interacties samengaan met het in gezelschap zijn van vrienden 

enn bekenden. 

InIn principe is er een spanning tussen het geven van aandacht aan het ge-

zelschapp waarin men verkeert en het geven van aandacht aan onbekende an-

deren.. In het meest negatieve geval kan een vriend of kennis de indruk krij -

genn dat zij of hij niet de moeite van de aandacht waard is. Eenmalige ter-

loopsee interacties met een onbekende, zoals oogcontact en terloopse op-

merkingen,, zijn in dit verband nauwelijks problematisch. Deze kunnen 

makkelijkk gecombineerd worden met het in gezelschap zijn van vrienden en 

kennissen.. Een vrouw van 26: "Het gebeurt heel terloops. Ik kijk langs het 

hoofdd van degene waarmee ik ben, over zijn of haar schouder en zie dan ie-

mandd in zijn gezicht." De terloopse interacties kunnen zefs het samenzijn 

voeden,, zoals bij het afluisteren van een conversatie. Een vrouw van 26: 

"Ikk doe het bijna onbewust, maar soms zit ik met iemand te praten en 
opp een gegeven moment reageer ik op het gesprek dat achter me is. (...) 
Dann moet ik gaan uitleggen waar die mensen het over hadden. (...) Een 
verhaall  dat ik zo komisch vind dat ik het echt moet vertellen." 

Dee publieke en privé-sfeer raken geïntegreerd door wat terloops geobser-

veerdd wordt met een gesprekspartner te delen. Zonder enige moeite voeren 

vriendenn en kennissen een gesprek, kijken ze naar iemand die passeert en 

luisterenn ze een ander af. Een vrouw van 26: "Ik heb van die oren dat ik met 

jouu een gesprek kan hebben en ondertussen hoor ik iets van de buren. (...) Ik 

hebb altijd mijn oren open." 

Hett kijken naar mensen als 'main-involvement' (Goffman 1963: 43) is een 

activiteitt die uitstekend te combineren is met het in gezelschap zijn van 

vriendenn en bekenden. Ze kijken naar passanten en praten over hen. Het sa-

menzijnn stimuleert hun verbeeldingsvermogen. Een vrouw van 25: "Als je 

mett zijn tweeën of meer bent, houd je dat dan toch langer vol. Omdat je wat 

terugkrijgt,, verveelt het minder gauw." 

Tijdenss kijken en terloops contact continueren de vrienden en kennissen 

dee gesprekshouding, waardoor de groepssamenstelling niet verandert. De 

groepsscheidingg wordt wel doorbroken als personen in gezelschap gesprek-
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kenn aangaan met onbekenden. Dit doen ze om uiteenlopende redenen, zo-

alss vermaak, ontspanning, afleiding en erotiek. Uitgebreid contact met an-

derenn wordt vermeden als dit niet strookt met de betekenis van het samen-

zijn,, zoals in het geval van een romantisch diner van twee geliefden. 

InIn sommige gevallen maakt het samenzijn het juist makkelijker om een 
gesprekk aan te gaan. In een groep voelen personen zich gesteund door vrien-
den.. Tevens kan de wijze waarop een groep zich presenteert aandacht van 
anderenn trekken. Een man van 32: "Met drie mensen maak je soms, als je een 
beetjee bravourige types hebt, sneller contact met andere mensen, dan in je 
eentjee aan de bar." Er is sprake van een taakverdeling. Een van de aanwezi-
genn is een expert in het aangaan en voeren van een gesprek. Een man van 26: 

"Al ss Karel mee is dan hebben we meer avontuur. Hij spreekt makkelij-
kerr mensen aan, weet hun aandacht vast te houden. Als hij erbij is, heb-
benn we meer ontmoetingen met anderen. Hij is daar goed in." 

Samenvattendd kan gesteld worden dat als mensen in gezelschap zijn van 
vriendenn en bekenden zij zich niet per definitie afschermen van anderen, 
maarr dat zij dit samenzijn op diverse manieren weten te combineren met 
aandachtt voor onbekenden. Hiermee geven ze betekenis aan hun relatie en 
aann het publieke domein. 

InIn het publieke domein hebben mijn informanten ook interacties met 
'bekendee vreemden' (Milgram 1977: 51). Het betreft mensen over wie ze wei-
nigg biografische informatie hebben, maar die hen niet helemaal onbekend 
zijn,, omdat ze hen regelmatig tegenkomen in de stad. Deze relaties bestaan 
bijj  de gratie van het publieke domein. In de volgende paragraaf ga ik hierop 
in. . 

'Bekendee vreemden' 

Dee relaties tussen 'bekende vreemden' vormen een exclusief onderdeel van 

hett publieke domein. Ze zijn in de publieke wereld ontstaan en worden al-

leenn in deze wereld beleefd. Deze relaties kennen uiteenlopende vormen. 
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Sommigenn hebben louter een visueel karakter. Tijdens deze observatierela-

tiess is alleen sprake van 'cognitive recognition: 'the process by which one in-

dividuall  "places" or identifies another, linking the sight of him with a fra-

meworkk of information concerning him' (Goffman 1963:113). Mij n infor-

mantenn passeren dagelijks personen die ze alleen van gezicht kennen, zoals 

eenn jogger in het Vondelpark, een man die zijn hond borstelt aan de Amstel, 

eenn vader die zijn kind wegbrengt naar de crèche en een vrouw die wacht op 

tramm 10. Een vrouw van 56: 

"I kk zie altijd een oud mannetje lopen, krom en klein. Op een gegeven 

momentt zag ik hem niet meer en miste ik hem. Ik vroeg me af wat met 

hemm gebeurd was. Ik was bang dat hij dood was. En op een gegeven 

momentt zag ik hem weer lopen en was ik helemaal blij . Terwijl ik hem 

helemaall  niet ken en niet weet wie hij is. En hij weet ook niet wie ik 

ben." " 

Dee observatierelatie vertoont veel overeenkomsten met de 'fleeting relation-

ship'ship' (Davis 1959: 158). Deze heeft betrekking op het merendeel van de con-

tactenn in de publieke sfeer. Ze zijn kortdurend en bestaan in de regel uit non-

verbaall  contact, zoals in het geval van 'beleefde onoplettendheid' (Goffman 

1963:: 84). De observatierelatie heeft evenwel een emotionele lading die afwe-

zigg is bij de 'fleeting relationship'. 

Mij nn informanten noemen diverse categorieën personen waarmee ze een 

observatierelatiee hebben, zoals "gewone mensen", "opvallende figuren", 

"zwervers""  en personen die werken in (semi-)openbare ruimtes: "midden-

standers",, "straatartiesten" en "winkelbedienden". Deze relaties blijven 

doorgaanss dezelfde vorm houden en de betrokkenen hebben daar vrede 

mee.. Ze vereenzelvigen 'bekende vreemden' met specifieke ruimtes en we-

tenn bij het zien van hen op bepaalde gedeeltes van hun route of ze op tijd, te 

laatt of te vroeg zijn. Door deze herkenning raken ze vertrouwd met de stede-

lijk ee omgeving. Als ze een 'bekende vreemde' op een andere plek waarne-

men,, veroorzaakt dit verwarring. Een man van 28: 
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"Diee jongen in het Vondelpark, die staat te jongleren. Dat was zoiets 
raars.. Die ken ik uit het Vondelpark. Tenminste ik weet dat hij er is. Ik 
fietstee langs de Muiderstraat, bij het Waterlooplein. Daar heb je een 
heell  klein parkje, tegenover Hortus Botanicus. Toen stond hij daar. Zo 
vreemdd vond ik dat. Iemand die je vereenzelvigt met het Vondelpark. 
(...)) Dan ben ik eigenlijk nieuwsgierig waarom hij dat doet." 

Dee relaties met 'bekende vreemden' hebben kenmerken van primaire en se-
cundairee relaties. 'Primaire' relaties zijn diepgaand, emotioneel, van belang 
voorr de persoonlijke ontwikkeling en hebben doorgaans betrekking op fa-
milierelatiess en vriendschappen (Cooley 1972: 23). 'Secundaire' relaties zijn 
zakelijkk en instrumenteel. Ze worden omschreven als vluchtig, oppervlak-
kigg en van weinig emotionele waarde (Park 1967: 23). Wireman (1984: 2) ge-
bruiktt het begrip 'intimate-secondary relationship' om de relatie tussen 'be-
kendee vreemden' te typeren. Het begrip verwijst naar relaties tussen onbe-
kendenn die een emotionele lading hebben. Er is sprake van een emotionele 
binding,, maar het contact blijf t beperkt tot het publieke domein, waardoor 
dee wederzijdse aanspraak op elkaar beperkt blijft . Een vrouw van 26: 

"Zelfss de mensen bij de Hema ken ik van gezicht. En ook die van de 
grotee Albert Heijn. Het is altijd leuk als je gezichten herkent. Niet dat ze 
mijj  nou ook nog herkennen. Het is gewoon de vertrouwdheid, ver-
trouwdee gezichten." 

Err komen tevens interacties tussen 'bekende vreemden' voor, waarin wel 
sprakee is van wederzijdse herkenning. Een vrouw van 33 spreekt over een re-
latiee waarin oogcontact een belangrijke rol speelt: 

"Watt ik grappig vind, is dat er een moment van herkenning is. Maar je 
gaatt elkaar niet groeten of gedag zeggen. Van: 'Hé, jij woont hier. Jou 
hebb ik vaker gezien'. (...) Als ik zijn blik moet omschrijven. Heel open. 
Eenn blik die dag zegt zonder dat je dag zegt." 
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Doorr duidelijk te maken dat ze elkaar herkennen, gaan ze voorbij aan de af-

standelijkee omgangsvorm van de publieke sfeer. Ze maken elkaar duidelijk 

datt ze belangstelling voor elkaar hebben, maar verwachten van het contact 

niett meer dan enkele seconden vriendelijke aandacht. Door zich zo op te 

stellen,, verstoren de passanten eikaars bezigheden niet en kan ieder zijns 

weegss gaan (Milgram 1977: 53). Een man van 30: 

"I kk ken verschillende mensen met wie ik een hoi-relatie heb. Je passeert 

elkaarr op de fiets, zegt: 'Hoi' en zwaait naar elkaar. Die ontmoetingen 

zijnn leuk. Je hebt het ook in het café dat je mensen groet die je kent. Ik 

hebb geen zin om een gesprek met ze te beginnen .... Het is alleen dat je 

zee herkent." 

Err is tevens sprake van een relatievorm tussen 'bekende vreemden' waarin 

zee geregeld een gesprek voeren. Deze 'bekende vreemden' vormen een cate-

goriee stedelingen met wie personen zonder veel inspanning gesprekken 

kunnenn aangaan, die hen prettig stemmen en amuseren. Na de eerste ont-

moetingg blijven ze de relatie bevestigen. Ze verbinden hier geen verdergaan-

dee consequenties aan en de relatie verandert doorgaans niet in een hechte 

vriendschap.. Deze relatie lijk t sterk op een relatievorm die Lofland be-

spreektt in haar overzichtsartikel 'Social Life in the Public Realm' (1989) de 

'unpersonal/bounded'unpersonal/bounded relationship' (ibid: 469). Deze relatie speelt zich afin 

hett publieke domein, wordt ervaren als 'vriendelijk of sociabel' (ibid.) en 

sijpeltt niet door naar andere domeinen. Zij kenmerkt zich door een bepaal-

dee sociale distantie; personen streven niet naar een persoonlijke vriend-

schap.. Een man van 28: 

"Diee jongen met die krullen kom ik vaak in (café, TM) de Tuin tegen. 

Ikk heb wel eens hele avonden met hem zitten praten, veel over muziek. 

(...)) Soms praten we met zijn tweeën, soms met een vriend. Ik heb ook 

niett het idee dat ik hem beter wil leren kennen. Zoals hij op mij over-

komt,, vind ik het zo wel genoeg eigenlijk." 
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Dee interacties met 'bekende vreemden' zijn verbonden aan routineactivitei-
ten.. Personen bezoeken op gezette tijdstippen bepaalde ruimtes, nemen 
vastee routes door de stad en komen zo dezelfde mensen tegen. Dit vertoont 
overeenkomstenn met wat Lofland verstaat onder het begrip 'privatiseren' 
(Loflandd 1985:118). Door geregeld in een ruimte te komen creëren stedelin-
genn een 'thuis buitenshuis' (ibid: 119), waar ze temidden van bekenden en 
vriendenn zijn en bepaalde privileges hebben. Hierdoor wordt volgens Lof-
landd een ruimte minder openbaar, waardoor haar stedelijke karakter af-
neemt. . 

Dee routineactiviteiten van mijn informanten hebben evenwel niet het-
zelfdee effect als het privatiseren van een ruimte. Door routineactiviteiten te 
ontplooien,, eigenen ze zich bepaalde ruimtes in overdrachtelijke zin toe; ze 
voelenn zich er thuis zonder dat ze er privileges hebben en anderen uit kun-
nenn sluiten. De meeste aanwezigen kennen elkaar niet persoonlijk. De rou-
tineactiviteitenn tasten het publieke karakter van openbare ruimtes daarom 
ookk niet aan. Door deze activiteiten krijgt de publieke wereld wel een extra 
socialee betekenis, waardoor personen er zich op hun gemak voelen. Een 
mann van 28: 

"Hett is vooral verbonden aan de bekende koppen die je ziet. In de stad 
ziee je niet zo snel dezelfde mensen. Nu ben ik op een peil waar dat wel 
zoo is. Overal waar ik kom zie ik een bekend gezicht. (...) In kroegen, op 
straat,, in discotheken, overal. (...) Als ik maar een paar keer herkenning 
vann mensen zie, dat is voor mij heel belangrijk. Daarvoor hoefje men-
senn niet echt goed te kennen." 

Hoee vluchtig en oppervlakkig deze ontmoetingen ook lijken, ze zijn van 

grotee betekenis voor de beleving van de publieke sfeer. Ze veranderen het 

anoniemee en onpersoonlijke karakter van de publieke wereld, waardoor 

stedelingenn haar ervaren als een vertrouwde omgeving. Een vrouw van 26: 

"Enn misschien is het ook wel een heel vertrouwd gevoel. Dat er inderdaad 

herkenningspuntenn zijn. Bekende gezichten in de stad, dat is belangrijk." 
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InIn de komende pagina's bespreek ik interacties tussen mensen die elkaar wel 

persoonlijkk kennen, zoals vrienden en kennissen. Ik beschrijf het publieke 

domeinn als een kweekvijver van relaties. Ik geef eerst aan hoe relaties ge-

vormdd worden als gevolg van afspraken in het publieke domein. Vervolgens 

gaa ik in op de rol van toevallige ontmoetingen bij het continueren van rela-

tiess tussen vrienden en bekenden. 

Vriendenn en bekenden 

Uitt menig onderzoek komt naar voren dat veel gebruikers van de openbare 
ruimtee in gezelschap zijn van vrienden, kennissen of familie.2 Ze wandelen 
doorr winkelstraten, gaan gezamenlijk naar musea, eten in een restaurant en 
bezoekenn de bioscoop. De ervaring van in de stad zijn, bindt het gezelschap. 
Doorr gezamenlijke activiteiten te ontplooien, vormen ze een sociale een-
heid.. Ze maken tijd en ruimte vrij om hun samenzijn te structureren en om 
eenn collectieve identiteit op te bouwen. 

Afsprakenn nemen diverse vormen aan. Op een avond in een café zie ik 
uiteenlopendee interacties tussen vrienden en bekenden. Twee mannen hoe-
venn weinig te doen om hun vriendschap te beleven. Ze drinken bier, zeggen 
nauwelijkss wat tegen elkaar, behalve als een vrouw hen passeert. Andere 
personenn praten heftig met elkaar. Ze hebben elkaar veel te vertellen en dat 
gaatt een avond lang door. Een vrouw vertelt bijvoorbeeld over de proble-
menn die ze heeft met haar vriend. Een man klaagt over zijn werk. Afspraken 
betreffenn natuurlijk ook lichtere kost. Een vrouw krijgt cadeautjes. Haar 
gastenn omhelzen haar en om twaalf uur zingen ze in koor voor de jarige. 
Naastt mij is het een lach-of-ik-schiet-show. Een groepje van vijf mensen 
luistertt aandachtig naar een man en om de paar minuten davert een lachsal-
voo door de ruimte. Even verderop bekijken twee vriendinnen vakantiefoto's 
uitt een zonnig land. De een vraagt de ander: "Is dat nou die jongen die je zo 
leukk vond". 

Alss we het sociale leven van mijn informanten in ogenschouw nemen, 
blijk tt dat dit zich voor een groot deel afspeelt tijdens afspraken in het pu-
bliekee domein. In cafés, restaurants en andere uitgaansgelegenheden ont-
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moetenn ze hun vriend(inn)en en kennissen. Ze gebruiken de afspraken om 
eikaarss identiteit als vriend(in) of kennis te bevestigen en om de onderlinge 
relatiee te continueren. Dit doen ze door over persoonlijke ontwikkelingen te 
pratenn en gezamenlijke activiteiten te ontplooien. 

Hett publieke domein is geschikt voor het ontmoeten van vrienden, om-
datt het legio mogelijkheden biedt om hun vriendschap te beleven, te beves-
tigenn en te continueren, zoals het kijken naar mensen, filmbezoek en win-
kelen.. Een vrouw van 26: 

"Ikk was met een vriendin weggeweest die ik ken van de mavo. We zien 
elkaarr niet zo vaak, want zij is stewardess. (...) Ik had thuis bedacht om 
naarr de Albert Cuyp te gaan. (...) Daarna zijn we gaan eten, bij een 
winkeltjee naast de Albert Cuyp. (...) Daar hebben we anderhalfuur ge-
zeten.. Gesproken over etiquette en over haar opleiding als hostess." 

Mij nn informanten geven voorbeelden van het geregeld bezoeken van cafés 
naa zaalvoetbal, avondschool, zwemmen en 'markten'. Deze ontmoetingen 
vormenn een integraal onderdeel van hun dagelijkse activiteiten. Ze spreken 
ookk over regelmatige ontmoetingen met vrienden en kennissen in cafés, om 
bijvoorbeeldd te biljarten, te flipperen en te praten. 

Afsprakenn worden tevens gebruikt om de betekenis van de relatie te ver-
anderen.. Bij deze transitie vormt het publieke domein de sociale en ruimte-
lijk ee context waarin de relatie een andere vorm en inhoud krijgt. Door geza-
menlijkee activiteiten te ontplooien leren personen elkaar op een andere 
wijzee kennen. Een informant (30) geeft een voorbeeld van een relatie die van 
karakterr verandert door een week lang samen te zijn in de stad. Hij gaat met 
eenn vriendin uit eten in de Groene Lantaarn en vervolgens gaan ze samen 
naarr een concert in de Melkweg. Ze hebben de volgende dag een afspraak in 
caféé de Doffer en een paar dagen later gaan ze naar café de Twee Prinsen. In 
eenn periode van een week definiëren ze de relatie op een andere wijze en 
wordenn ze van vrienden geliefden. Tijdens hun aanwezigheid in diverse ge-
legenhedenn voelen en uiten ze de wederzijdse toenadering. 

Dee vrijblijvende en losse sfeer van uitgaansgelegenheden speelt een be-
langrijkee rol bij het beginnen van een intieme relatie. Hierdoor kunnen per-
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sonenn handelingen verrichten, die doorgaans gepaard gaan met zenuwach-

tigheidd en onzekerheid. Het volgende fragment heeft betrekking op een 

bezoekk van twee kennissen aan een discotheek. Een man van 28: 

"I kk wilde dichtbij haar zijn en ging met haar een gesprek aanknopen. 

Hett gebeurde allemaal in zo'n losse sfeer, van met iedereen praten, 

mensenn aanraken, de muziek hard. (...) Ik kan me herinneren dat ik 

haarr zomaar de dansvloer optrok. We stonden zo tegenover elkaar. Ik 

wass helemaal mezelf. (...) Ik deed gewoon waar ik zin in had. Zo pats, 

inn enen waren we aan het zoenen. Midden op de dansvloer. Alsof het 

heell  gewoon was. Maar dat was het natuurlijk niet." 

Dee afspraken in de publieke sfeer zijn van invloed op het persoonlijke net-

werkk van de betrokkenen en bepalen tevens de binding met de publieke 

sfeer.. Vrienden en kennissen gebruiken afspraken om hun identiteit in rela-

tiee tot elkaar te definiëren. Ze wisselen biografische informatie uit en onder-

nemenn gezamenlijke activiteiten, waardoor ze een collectieve identiteit con-

strueren.. Door de emoties waarmee de afspraken gepaard gaan, verandert 

dee binding met het publieke domein en wordt het een betekenisvolle sociale 

omgeving. . 

Vriendenn en bekenden treffen elkaar niet alleen tijdens afspraken, zij ko-

menn elkaar ook op toevallige wijze tegen in het publieke domein. Een man 

vann 30: 

"I kk kom wel geregeld bekenden tegen. (...) In de Sleepln kwam ik een 

jongenn tegen die ik ken van de middelbare school. Ik kom hem af en 

toee eens tegen. Hij is nu muzikant, die kom ik dan vaak bij bandjes te-

gen.. Ik spreek hem en dan is het gezellig." 

Dee toevallige ontmoeting is een dagelijks element van het publieke domein 

(ziee ook Whyte 1988: 10). In dit domein komen mensen op onverwachte 

momentenn anderen tegen die ze persoonlijk kennen. Het ontmoeten op 

zichh is niet toevallig, maar de ontmoeting met een specifiek individu is dat 

well  en de betrokkenen ervaren dat ook als zodanig. De toevallige ontmoe-
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tingenn gaan minimaal gepaard met 'social recognition'':'... a glance specifical-
lyy functioning as a ceremonial gesture of contact with someone' (Goffman 
1963:: 113). De toevallige ontmoetingen nemen diverse vormen aan, zoals 
groeten,, "bijpraten" en langdurig samenzijn. Hieronder beschrijf ik diverse 
vormenn van toevallige ontmoetingen en geef ik aan wat die betekenen voor 
dee betrokkenen. 

Hett groeten van bekenden en vrienden geldt als een bevestiging van de 
relatie.. Goffman omschrijft het als een 'acces ceremony' (Goffman 1971:106); 
hett markeert de overgang naar een fase waarin personen toegankelijk zijn 
voorr elkaar. Het groeten is een privilege dat voortkomt uit de relatie tussen 
tweee personen. De wijze waarop personen elkaar groeten is gerelateerd aan 
dee frequentie van het contact dat ze hebben en de emotionele betekenis van 
hunn relatie. In het geval dat zij vrienden zijn die elkaar een tijd niet hebben 
gezien,, zullen ze moeite doen om elkaar te spreken. Goffman spreekt in zul-
kee gevallen van een 'surprise meeting' (ibid: 102). Als personen elkaar vaak 
tegenkomenn of weinig voor elkaar betekenen, blijf t het contact doorgaans 
beperktt tot een 'passinggreeting' (ibid.). De interactie bestaat louter en al-
leenn uit het terloops groeten. Een man van 30 maakt duidelijk wanneer hij 
iemandd terloops groet, of even bijpraat: 

"Overr het algemeen maak ik wel een praatje. Met gierende remmen 
stopp ik dan. (...) Als het iemand is die ik vaag ken of iemand waarvan ik 
denk:: ik heb daar geen zin in dan zeg ik: 'Hoi' en rijd ik door. Maar het 
komtt ook wel vaak voor dat je een praatje maakt, dat is dan vluchtig en 
dann gaat ieder zijns weegs." 

Dee vorm van de ontmoeting is tevens afhankelijk van de situatie waarin per-

sonenn zich bevinden. Als ze geïnvolveerd zijn in activiteiten die voor hen 

prioriteitt hebben, zoals het fietsen van a naar b, beperken ze het contact tot 

eenn vluchtige groet. Ze combineren het nuttige met het aangename door tij -

delijkk dezelfde weg te nemen. Hierdoor kunnen zij zonder veel moeite en 

tijdverliess het contact verlengen, waarna ze hun weg vervolgen. In het vol-

gendee interviewfragment ontmoet een informant (26) bij de Albert Heijn 

eenn vriend die hij een tijd niet heeft gezien vanwege een lange vakantie: 
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"I kk heb met Paulus gesproken over mijn problemen van een tijdje gele-

den.. Hij was heel erg geïnteresseerd. Toen ben ik een stukje de andere 

kantt opgegaan,... een paar honderd meter. Toen hebben we nog zitten 

ouwehoerenn over alles. Daarna ben ik afgeslagen naar mijn huis toe en 

iss hij op zijn fiets naar Osdorp gefietst." 

Tijdenss het samen oplopen, bevestigen vrienden en kennissen hun relatie 

doorr te verwijzen naar hun 'gedeeld verleden1 (Couch 8c Katovich 1992: 25). 

Tevenss tonen ze zich geïnteresseerd in eikaars huidige situatie en praten ze 

overr persoonlijke gebeurtenissen waarmee ze hun onderlinge relatie conti-

nueren.. Als er wederzijdse behoefte aanwezig is en er geen andere prioritei-

tenn zijn, blijven ze langer bij elkaar en trekken ze samen op. Tijdens een 

langdurigg samenzijn beleven ze hun vriendschap en bevestigen ze eikaars 

identiteitt als vrienden. Een man van 27: 

"Aff  en toe kom ik wat mensen tegen op straat. De laatste week was ik 

mett Jim van psychologie. Ik zag hem op straat. Hij wilde een ticket ko-

penn voor een concert. Nou, dat was leuk, allebei blij . We hebben elkaar 

altijdd dingen te vertellen. (...) Dus we gingen lopen, koffie drinken, 

boekenwinkelss af. We gingen bij mij eten en daarna zijn we uit geweest 

naarr Korsakoff, tot drie uur. Daar gingen we zo'n beetje onze eigen 

gang." " 

Tijdenss toevallige ontmoetingen houden participanten zich aan een bepaal-

dee omgangsvorm, die gekenmerkt wordt door vrijblijvendheid. Ze tonen 

zichh geïnteresseerd in elkaar, maar gaan ervan uit dat de ander snel weer ver-

derr gaat, omdat deze eigenlijk andere prioriteiten heeft. Het vrijblijvende 

karakterr van de omgang maakt het de participanten mogelijk om hun weg te 

vervolgenn zonder een sterke sociale druk ervaren. Als een persoon besluit 

omm het gezelschap te verlaten, beschouwen de anderen dit niet als onbeleefd 

off  ongepast. Ze zien het niet als een afwijzing van het samenzijn. Een vrouw 

vann 26 gaat in op deze omgangsvorm. Zij loopt met drie vriendinnen op de 

Uitmarktt en komt toevallig een vriend tegen, die een tijdje met ze optrekt: 
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"Datt vind ik hele leuke momenten. Ik voel me heel rijk in de stad. (...) 
Watt ik heel prettig vind, is dat je een bepaald soort intimiteit met men-
senn hebt. Je komt mekaar tegen en je bent een tijd samen. Maar zonder 
verplichting,, wat ik heel prettig vind is die houding van: 'We zien wel 
off  we elkaar vanavond zien, maar het maakt allemaal niet uit als het 
niett gebeurt'." 

Watt betekenen toevallige ontmoetingen voor het sociale leven van de be-
trokkenen?? De toevallige ontmoetingen die plaatsvinden met personen die 
zichh bevinden aan de periferie van hun persoonlijke netwerk zijn van grote 
betekeniss voor deze relaties, omdat die in concreto bestaan uit deze ont-
moetingen.. Deze categorie bestaat bijvoorbeeld uit personen, die zij ooit 
hebbenn gekend in de privé-wereld van vrienden en familie, en die ze vervol-
genss alleen tegenkomen in het publieke domein. Ze spreken over ontmoe-
tingenn die eens per jaar plaatsvinden. Tijdens deze ontmoetingen praten ze 
overr ervaringen uit hun 'gedeeld verleden' (Couch & Katovich 1992: 25) en 
brengenn elkaar op de hoogte van ontwikkelingen op het persoonlijke vlak. 
Dee relaties bestaan bij de gratie van het publieke domein en worden gecon-
tinueerdd door toevallige ontmoetingen die ze als vriendelijk en leuk ervaren. 
Eenn man van 32: 

"Watt ik zelf vaak heb gemerkt is dat als je loopt op het Waterlooplein, 
dee Noordermarkt en in andere delen van de stad, dat je dan iemand te-
genkomtt die je dus niet verwacht. (...) In de loop van tien jaar heb je 
eenn paar honderd mensen leren kennen, die je op de één of andere ma-
nierr kent. (...) Dan is het wel leuk om een kop koffie te drinken of er-
genss op een terrasje te zitten .... Dat soort toevallige ontmoetingen, die 
hebb je in de stad legio. (...) Dat vind ik hartstikke leuk. Je hebt elkaar 
dann zoveel te vertellen." 

Dee toevallige ontmoetingen tussen personen die elkaar geregeld zien in de 

privé-sfeer,, zijn terloopse bevestigingen van hun relaties. Ze brengen elkaar 

opp de hoogte van recente nieuwtjes en spreken de intentie uit om elkaar 

weerr snel te zien. Deze interacties zijn tevens van belang voor de binding van 
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dee betrokkenen met het publieke domein. Door deze ontmoetingen wordt 

hett een domein, waarin ze vertrouwen en herkenning ervaren. 

Slotbeschouwing g 

Inn dit hoofdstuk heb ik laten zien hoe het samenzijn van vrienden en ken-

nissenn geïntegreerd is in het publieke domein. Deze integratie vindt plaats 

doorr contact aan te gaan met onbekende anderen en door relaties in de pu-

bliekee sfeer te beleven en te ontwikkelen. 

Err is geen sprake van een absolute scheiding tussen onbekende anderen 

enn personen die in gezelschap zijn van vrienden en bekenden. De betrok-

kenheidd bij onbekenden komt tot uiting in diverse interacties, zoals obser-

veren,, terloops contact aangaan en het voeren van gesprekken. Hiermee ge-

venn personen invulling aan hun samenzijn en geven ze betekenis aan de 

publiekee sfeer. 

Tijdenss de afspraken bespreken vrienden en kennissen persoonlijke ont-

wikkelingenn en gaan biografieën raakvlakken vertonen, waardoor ze hun 

relatiess continueren. Ze gebruiken het samenzijn om de gewenste identiteit 

tee ondersteunen en te definiëren in relatie tot anderen. De gevarieerde en 

vrijblijvendee sfeer van het publieke domein is tevens geschikt om activitei-

tenn te ontplooien, waardoor personen elkaar op een andere wijze leren ken-

nenn en waardoor relaties van karakter veranderen. 

Hoee triviaal een toevallige ontmoeting ook mag lijken, zij is een interactie 

waardoorr personen zich verbonden voelen met hun individueel netwerk. 

Tegelijkertijdd hebben ze de ervaring te behoren tot de publieke wereld. Ze 

wordenn herkend en hebben het gevoel deel uit te maken van een gemeen-

schap. . 

Uitt dit hoofdstuk blijkt dat het publieke domein fungeert als een broeikas 

voorr relaties. Dit domein herbergt een sociale wereld waarin relaties zich 

ontwikkelenn en diverse betekenissen krijgen. Sommige relaties zijn een in-

trinsiekk onderdeel van het privé-domein en worden bevestigd tijdens af-

sprakenn en toevallige ontmoetingen in het publieke domein. Andere relaties 

vindenn wel hun oorsprong in het privé-domein, maar worden alleen nog 
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gecontinueerdd door toevallige ontmoetingen in het publieke domein. Het 
gaatt om personen die de betrokkenen kennen van diverse activiteiten, zoals 
hett bezoeken van feesten, studeren en sporten. De informanten die langere 
tijdd in de stad wonen, wijzen erop dat ze in de loop der jaren zoveel mensen 
hebbenn leren kennen, dat ze deze personen onmogelijk allemaal gelijke aan-
dachtt kunnen geven. Een groot deel van deze mensen valt buiten het dage-
lijksee sociale bereik en komen ze toevallig tegen in de publieke wereld. 

Err doet zich tevens een relatievorm voor die exclusief toebehoort aan het 
publiekee domein. Het betreft relaties met 'bekende vreemden', personen die 
stedelingenn alleen kennen van het publieke domein. Het gaat om mensen 
diee ze geregeld tegenkomen tijdens hun routineactiviteiten. Deze relaties 
bestaann bij de gratie van het publieke domein. Ogenschijnlijk lijken ze op 
secundairee relaties, maar ze gaan gepaard met gevoelens die horen bij pri-
mairee relaties, zoals herkenning, sympathie en vertrouwen. 

Dee interacties tussen vrienden, bekenden en 'bekende vreemden' maken 
duidelijkk dat er geen sprake is van een scherp contrast tussen de publieke en 
dee privé-sfeer. De sferen zijn in diverse situaties verweven. Uiteenlopende 
relatiess komen tot bloei in het publieke domein. Het is de locatie waar men-
senn elkaar treffen en waar relaties gevormd worden. Door de herkenning en 
betrokkenheidd die gepaard gaan met deze relaties, voelen personen zich 
thuiss in dit domein. Het gezamenlijk beleven van de publieke sfeer geeft 
dezee relaties en het publieke domein een emotionele en sociale betekenis. 

Inn hoofdstuk drie tot en met zes ben ik ingegaan op losstaande interac-
ties,, waarin sprake is van stedelijke warmte. In hoofdstuk zeven geef ik aan 
hoee personen deze losse interacties gebruiken om tijdens een aantal uren 
betrokkenn te zijn bij het publieke domein. 

Noten n 

11 In het vervolg gebruik ik het woord vrienden voor vrouwen- en mannenvriend-
schappen. . 

22 De volgende auteurs geven aan dat veel gebruikers van de openbare ruimte in ge-
zelschapp zijn van anderen: Aveni (1977: 98), James (1953: 569), Coleman (1962: 
174)) en McPhail f1991: 212), Whyte (1988: 57). 





HOOFDSTUKK 7 

DatDat was een heerlijke dag in de stad 

Hett publieke domein als belevenisruimte 

Inleiding g 

Inn dit hoofdstuk bespreek ik het publieke domein als belevenisruimte. Ik 
beschrijff  met name hoe stedelingen gedurende een aantal uren ontspan-
ning,, avontuur en euforie beleven in dit domein. Dit doe ik aan de hand 
vann wat ik 'heerlijke dag-ervaringen' heb genoemd. Deze ervaring bestaat 
uitt een aaneengesloten reeks van uiteenlopende vormen van stedelijke 
warmte.. De enkelvoudige interacties - kijken naar mensen, terloops con-
tact,, ontmoetingen met onbekenden en vrienden - zijn de bouwstenen 
vann een heerlijke dag. Deze is geen afgeleide van andere activiteiten, zoals 
hett fietsen naar werk of boodschappen doen, maar is een doel op zich. Tij -
denss de heerlijke dag investeren de participanten hun aandacht en tijd in 
dee publieke sfeer. Zij betreden het publieke domein om anderen te zien en 
tee ontmoeten. Ze dompelen zich onder in de publieke wereld en staan 
openn voor indrukken en ervaringen. In dit hoofdstuk laat ik ook zien op 
welkee wijze de heerlijke dag van invloed is op de identiteit van de partici-
panten,, op hun binding met de stad en op hun relaties met vrienden en 
kennissen. . 

Tijdenss de heerlijke dag, is de stad niet zozeer een ruimte voor transport, 
werkk of boodschappen doen, maar een ruimte voor plezier, uitgelatenheid 
enn genoegen. Dit gebruik van de stad sluit aan op de verandering van de so-
ciaal-economischee infrastructuur van de stedelijke omgeving, die wordt 
gekenmerktt door een overgang van 'werkstad' naar 'pretstad' (Brunt 1989: 
9).. In diverse studies wordt deze verandering gerelateerd aan een nieuwe 
benaderingg van het lichaam, waarin genot en expressie een centrale rol spe-
lenn (Featherstone 1991:101, Maffesoli 1997: 26). Dit is op zichzelf geen nieuw 
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fenomeen.. Wat wel nieuw is, is de grotere openbaarheid, de grotere omvang 
enn het dominante karakter van het stedelijke genot. 

Veell  studies over de pretstad hebben een beschouwend karakter en gaan 
niett in op de alledaagse praktijk. Vaak hebben ze een negatieve ondertoon; 
dede fun-city wordt vergeleken met pretparken als Disneyland. Ook in deze 
studiess komt het beeld van de koude stad nadrukkelijk naar voren.' De pret-
stadd bestaat uit gepacificeerde en vercommercialiseerde ruimtes, waarin ste-
delingenn geen contact hebben met onbekende anderen en vervreemd raken 
vann het publieke domein. 

Bijj  deze aandacht aan plezier in steden wordt in de regel voorbijgegaan 
aann hoe stedelingen de stad zelf gebruiken en welke betekenis zij hier aan ge-
ven.. In dit hoofdstuk doe ik dit wel, namelijk door in te gaan op drie vormen 
vann heerlijke dag-ervaringen. Ik geef aan hoe deze tot stand komen en wat 
dee betekenis hiervan is voor de deelnemers. Eerst bespreek ik een solitaire 
vormm van betrokkenheid, waaraan de participanten rust en vermaak ontle-
nen.. Dit doen zij door mensen waar te nemen en door terloops contact met 
henn te hebben. Ik beschrijf hoe ze op deze wijze genieten van de stedelijke 
druktee en hoe ze de zintuiglijke stimulans van de publieke sfeer gebruiken 
omm bij te komen. Vervolgens ga ik in op de avontuurlijke dag. Deze heerlijke 
dagg bestaat uit een reeks van onverwachte en ongeplande gebeurtenissen, 
waarinn vrienden, bekenden en onbekenden elkaar ontmoeten. De infra-
structuurr van de pretstad maakt het mogelijk om zulke ervaringen te heb-
benn tot diep in de nacht.. Voorts bespreek ik hoe stedelingen euforie beleven 
inn de publieke sfeer. Tijdens deze ervaring handelen ze op een impulsieve 
wijze,, tasten ze hun grenzen af en komen ze in contact met uiteenlopende 
normenn en waarden. 

Tenslottee ga ik in op de relatie tussen biografie en de heftigheid van heer-
lijk ee dag-ervaringen. Ik geef aan dat de betrokkenen zich overgeven aan de 
publiekee wereld in liminele levensfasen (Turner 1969), perioden waarin 
sprakee is van een breuk in de biografie en de identiteit minder duidelijk om-
lijndd is. Zij experimenteren met hun leven en definiëren hun identiteit. 
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Dee solitaire stad 

Eenn man van 28: "Ik ben een uitstekende solostapper. Ik vind dat wel 
ietss rustigs hebben. Kan ik lekker mijn eigen gang gaan. Doe ik eens dit, 
doee ik eens dat, ga ik daar eens heen." 

Tijdenss solitaire betrokkenheid stappen stedelingen uit de sleur van het da-
gelijksee bestaan. Ze vergeten de verplichtingen van het werk en het privé-le-
ven.. Ze gaan er even op uit en maken een wandeling door een park, struinen 
watt door een buurt of maken op hun fiets een rondje door de stad. Ze ko-
menn tot rust en verzetten hun gedachten door uiteenlopende indrukken op 
tee doen in de publieke wereld. Ze proeven de stedelijke sfeer en relativeren 
voorr een moment hun dagelijkse beslommeringen. De solitaire beleving 
vann het publieke domein is een moment voor henzelf. De ervaring van ste-
delijkee levendigheid ontspant hen. Zonder verplichtingen lopen ze door de 
stad.. Een vrouw van 26: 

"Dee zon scheen en ik ben kleren gaan passen, naar de kapper geweest. 
(...)) Bijenkorf, Damstraat, Kalverstraat, de kapper in de Damstraat, ge-
looff  ik. Echt gewoon gelopen, gelopen, gelopen. Heerlijk, niet doelge-
richtt op de fiets van daar ga ik heen en dit en dit ga ik doen. (...) Het 
geeftt me een gevoel van vakantie, een soort uitgelaten gevoel, een soort 
vrijj  gevoel, geen gedoe in mijn hoofd." 

Tijdenss de solitaire beleving van het publieke domein ervaren de partici-
pantenn het alleen zijn niet als eenzaamheid. Het ondergaan van de stad ver-
maaktt hen en geeft hen een ontspannen en vrolijk gevoel. Een vrouw van 25: 

"Opp een gegeven moment had ik zoiets van ik moet eruit. (...) Ik begeef 

mee altijd wel binnen een bepaald stuk. (...) Anders wordt het op een ge-

gevenn moment meer lopen dan dingen om me heen zien. Dan wordt 

hett meer van ik loop nu daar en daar naar toe. (...) Als je gewoon loopt, 

benn je ergens naar toe op weg. Dan houd je je veel minder bezig met het 

zien.. (...) Het zien is gewoon de tijd nemen. Elk straatje waar je in 
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loopt.. Dat je het alleen daarom doet. Niet dat je ergens naar toe op weg 

bent.. Dat is het verschil. Je bent ergens mee bezig. (...) Het is heel ont-

spannen,, gewoon lekker, lekker. (...) Het is meer gewoon alles, het alge-

helee leven, de mensen, de manier van leven, de fietsers." 

Dee solitaire beleving van het publieke domein vindt doorgaans plaats in een 

gebiedd dat behoort tot de 'Habitat' (Grunfeld 1972: 90-94) van de betrokke-

nen;; het is een omgeving waar ze de weg kennen en waar ze zich op hun ge-

makk voelen. 

Hett zijn met name de ruimtes waarin de zintuigen geprikkeld worden 
doorr een divers geheel aan activiteiten, die geschikt zijn om de stad op deze 
wijzee te beleven. Een voorbeeld van zo'n ruimte is het gebied tussen de Dam 
enn het Waterlooplein, een vrouw van 26: "Je vindt daar een aantal leuke 
winkeltjes.. Je loopt door naar het Waterlooplein. Er zijn veel terrasjes. Het is 
eenn buurtje waar dat goed kan." Whyte (1988: 79) heeft het in dit verband 
overr een 'sensory streef: een straat waarin zich allerlei activiteiten afspelen 
diee de aandacht trekken van passanten en die hen vermaken. Goochelaars, 
clownss en muzikanten voeren er hun acts op. De geur van voedsel verraadt 
datt etenswaren worden verkocht uit alle windstreken. Er zijn gespecialiseer-
dee winkels, restaurants en terrassen, waar velen genieten van de zon. Drugs 
wordtt aangeboden, alcoholisten vragen om geld, daklozen verkopen hun 
krantt en toeristen vragen de weg. Forenzen lopen naar hun werk, studenten 
gaann naar de universiteit, politieagenten surveilleren en een fietsenmaker 
zett rijwielen voor zijn winkel. In de drukke straten van de binnenstad ge-
beurtt van alles. Te veel om op te noemen. Het zijn juist deze straten die de 
attractievee waarde van de stad bepalen en waartoe mensen zich aangetrok-
kenn voelen. In een omgeving zonder zintuiglijke ruimtes tonen stedelingen 
zichh niet geïnteresseerd in de publieke sfeer en haasten ze zich naar hun be-
stemmingg (Whyte 1988: 88). In zo'n omgeving kan solitaire betrokkenheid 
niett tot stand komen. Een man van 30: "Als ik mijn atv-dag in een buiten-
wijkk heb in Heiloo dan is er geen reet meer aan. Dan hoefik geen atv meer en 
gaa ik liever werken." 

Stedelingen,, voor wie de solitaire beleving van het publieke domein van 
grotee betekenis is voor hun welbevinden, kennen deze vorm van stedelijke 
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warmtee als een persoonlijk ritueel. Hiermee reserveren ze regelmatig tijd en 
ruimtee voor zichzelf. Een man van 30: 

"Ikk heb eens in de veertien dagen een atv-dag. Ik denk dat dat het beste 
voorbeeldd is van een heerlijke dag. Dan ga ik de stad in, doe ik mijn 
rugzakjee op, neem ik een boek mee, of een krantje. Ik ga een kopje kof-
fiee drinken, bij de Prins bijvoorbeeld. (...) Dat gevoel, datje lekker je 
gangetjee gaat, ja, eigenlijk is dat in mijn eentje. (...) Ik heb een baan en 
dann werk ik hard, of tenminste op mijn manier. Zo'n dag die ik hele-
maall  voor mezelf heb, dat is een heerlijkheid. Die gebruik ik voorname-
lij kk voor lanterfanteren en daar voel ik me erg prettig bij." 

Tijdenss de solitaire beleving is er sprake van een specifieke relatie tussen de 
participantenn en het publieke domein. Ze zijn gericht op de publieke wereld 
maarr blijven tegelijkertijd ook op zichzelf. Ze creëren een balans tussen na-
bijheidd en afstand door op symbolische wijze de ruimte te privatiseren (Lof-
landd 1985). Dit heeft evenwel geen absoluut karakter. Het 'symbolische 
schildd van privacy' (ibid: 140) dat ze creëren, belemmert hen niet om ande-
renn uitvoerig waar te nemen, zoals een vrouw van 25 dat doet tijdens een be-
zoekk aan een café in de Jordaan: 

"Hett is een beetje bijtanken. (...) Het is nog net geen meditatie. Daar 
begintt het erg op te lijken. Kringetjes rook nakijken, de prikkels van je 
omgevingg een beetje op je in laten werken .... De mensen die je ziet, de 
vagee gesprekken die je hier en daar opvangt. Drie meisjes die net aan 
hett zwemmen geweest zijn, die het hebben over hun avondje zwemmen 
inn het Marnixbad. De leuke man die ze daar hebben rond zien lopen. 
Ja,, de geur van een parfumpje van iemand die achter je zit, dat soort za-
kenn ... een soort geroezemoezerigheid." 

Tijdenss de solitaire beleving van het publieke domein raken personen ont-

spannenn door hun eigen gang te gaan en door hun verbeelding te voeden 

mett de indrukken die ze in dit domein opdoen. Ze blijven op zichzelf, maar 

sluitenn zich niet af voor de omgeving. Ze hebben terloopse interacties met 
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anderenn en reageren op uiteenlopende manieren op hen. Zo proberen ze ge-

dragg te begrijpen, fantaseren ze over anderen, vergelijken ze zich met hen en 

hebbenn diverse emoties, zoals verbazing, ontroering, irritatie, empathie en 

opwinding.. Door deze veelzijdige beleving van onbekenden vergeten ze hun 

dagelijksee beslommeringen en verplichtingen. 

Dee betrokkenen zijn weliswaar alleen temidden van onbekenden, maar 

doorr de activiteiten die ze ontplooien, ervaren ze niet de kilte van anonimi-

teit,, onpersoonlijkheid en vluchtigheid (vergelijk met Wirth 1938). Met deze 

activiteitenn bevestigen en creëren ze hun gewenste identiteit als zelfstandig 

individuu en veranderen ze hun binding met het publieke domein. Dit do-

meinn wordt een ruimte om zich te ontspannen, uit te rusten en (op) zichzelf 

tee zijn; kenmerken die per definitie aan het privé-domein worden toege-

dicht. . 

Dee solitaire beleving van het publieke domein lijk t veel op het flaneren 

uitt de 19de eeuw, zoals dat naar voren komt in het werk van Benjamin (1979) 

overr Baudelaire. De flaneur geniet van het diverse geheel van zintuiglijke er-

varingenn en voelt zich thuis in het publieke domein. Of zoals Baudelaire het 

zelff  meesterlijk verwoordt: 'La foule est son domaine, comme 1'air est celui 

dee 1'oiseau, comme 1'eau celui du poisson. Sa passion et sa profession, c'est 

d'epouserr la foule' (Baudelaire 1975/1976: 691). 

Dee flaneur beleeft de stad als een reeks elkaar snel opvolgende visuele er-
varingen,, die hem in vervoering brengt en hem onthecht van zijn dagelijkse 
omgevingg (Shields 1994: 68). Het flaneren wordt gezien als een vorm van 
vervreemding,, omdat de flaneur anderen op een afstand houdt en nabijheid 
niett op prijs stelt. 

'Thee flaneur is in society as he is in the city, suspended from social obli-

gation,, disengaged, disinterested, dispassionate. (...) Flanerie requires 

thee city and its crowd, yet the flaneur remains aloof from both. Com-

panionshipp of any sort is undesirable' (Parkhurst Ferguson 1994: 26, 7). 

Iss solitaire betrokkenheid vergelijkbaar met het flaneren? Tijdens beide acti-

viteitenn is er sprake van observeren en van op zichzelf zijn. Er is evenwel één 

cruciaall  verschil tussen de beleving van mijn informanten en die van de fla-
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neur.. Mij n informanten ervaren naast de afstand die de flaneur verheerlijkt, 
ookk betrokkenheid. Ze verdwijnen niet in de 'anonieme massa', maar vin-
denn hierin juist herkenning. In het laatste hoofdstuk ga ik nader in op de fla-
neur. . 

Stedelingenn raken ook in groepsverband langdurig betrokken bij het pu-
bliekee domein. Tijdens deze vorm van stedelijke warmte gaan ze uiteenlo-
pendee contacten met anderen aan en hebben verschillende belevenissen in 
ditt domein. Deze ervaring heb ik 'de avontuurlijke dag' genoemd. In de vol-
gendee paragraaf ga ik hierop in. 

Dee avontuurli jke stad 

Eenn man van 28: "Ja, de sfeer van de stad. Zondagavond ben ik uitge-
weestt met twee meisjes van mijn werk. Zij zijn 21 en werken in de be-
diening,, ik in de keuken. We hadden afgesproken in (discotheek) de 
Soulkitchen.. (...) Je weet vrij weinig van elkaar. En op zo'n avond ga je 
overr meer dingen praten. (...) Ik heb het met Nadia een tijd gehad over 
dee houseparty's die ze afloopt en of ze ook XTC gebruikt. (...) Ik vertel 
hoee ik uitga, op een totaal andere manier. Zij zit bijvoorbeeld nooit in 
eenn café of zo .... Ik had er nog nooit van gehoord, Claudius heette het. 
Datt was echt een hele rare tent gewoon. Ik ga naar binnen omdat het 
nogg open is, maar ik zou er nooit alleen naar binnengaan. (...) Maar het 
iss wel typisch iets van de sfeer van de stad. Dat je op een tijdstip, zo van 
halfzess 's ochtend ergens naar binnen loopt en het helemaal vol is. (...) 
Opeenss heel onverwacht eigenlijk. Wat niet in je hoofd zit, maar op een 
gegevenn moment wel gebeurt. (...). Ik heb lekker gedanst, erg gezellig 
gehadd gewoon. Het was gewoon heel tof met zijn drieën." 

Dee avontuurlijke dag is een reis door het publieke domein waarin de partici-

pantenn uiteenlopende ruimtes bezoeken, zoals restaurants, terrassen, disco-

thekenn en kroegen. De dag begint met een afspraak of een toevallige ont-

moeting,, die uitmondt in een aaneenschakeling van belevenissen. Door 
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nieuwee ruimtes te ontdekken en onverwachte ontmoetingen te hebben, 

krijgtt de dag een avontuurlijk karakter. 

Dee avontuurlijke dag kent een ongepland verloop. De participanten laten 

zichh leiden door wat hen invalt en raken ergens in verzeild. Ze kunnen de 

dagg dit karakter geven omdat hun agenda niet vol is door verplichtingen. 

Hett ongeplande is inherent aan een avontuurlijke dag, een vrouw van 26: 

"Voorr mij kan zo'n ervaring nooit in scène zijn gezet. Zelfs nooit een dag 

vann tevoren afgesproken zijn." Planning vergt discipline en zelf-controle en 

staatt daarom haaks op het ongedwongen en vrijblijvende karakter van de 

avontuurlijkee dag. Alleen de afspraak elkaar ergens te treffen staat vast. Be-

slissingenn worden vervolgens ad hoc genomen, een man van 32: "Het is al-

tijdd een beetje aflaten hangen van de situatie, wat er gaat gebeuren. (...) 

Maarr het is absoluut niet gepland. (...) Gewoon de stad ingaan." 

Loflandd (1985) besteedt als een van de weinige sociologen aandacht aan 

'stedelijkee avonturen', die zij onderverdeelt in 'unconventionalgames' (ibid: 

161)) en 'conventional encounters' (ibid: 169). Het eerste heeft onder meer be-

trekkingg op identiteitsspelletjes: je anders voordoen dan je werkelijk bent. 

Hett tweede heeft betrekking op ontmoetingen met vreemden, zoals in een 

buss of bar. De stedelijke avonturen die Lofland beschrijft, zijn evenwel veel-

all  eenmalige ontmoetingen en hebben geen betrekking op de langdurige be-

trokkenheidd bij de publieke sfeer, zoals die plaatsvindt tijdens een avon-

tuurlijkee dag. Een man van 44: 

"Ikk zal je vertellen van een rondreis met Saskia. Ze had nog nooit gege-

tenn in het Amsterdams koffiehuis op de Kadijk .... Er was een heel ple-

zierigee sfeer. Heel oud en heel apart voor een restaurant. (...) Er werd 

beslotenn tot een tocht van tegengestelden. In ieder geval zei Saskia: 

'Dann wil ik ook iets op de Wallen'. De grootste tegenstelling die ik kon 

bedenkenn tegenover het koffiehuis was De Kroon op het Rembrandt-

plein.. Heel luxe, een beetje zuidelijk, met banken en kroonluchters. (...) 

Wee zijn er hooguit drie kwartier geweest, tot halftwaalf. Daarna zijn we 

doorr een steeg gegaan met allerlei vrouwen achter die ramen. Dan loop 

jee door en kom je in een café waar pornofilms en video's worden ge-

draaidd en af en toe om het uur een bananenshow is. Waar alles topless 
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bediendd wordt. Dat was erg grappig .... We zijn daarna naar een typisch 
binnenstadscaféé geweest, waar de Korte Niezel uitkomt op de War-
moesstraat.. Het was meer een Jordaans café, dat soort liederen kwam 
uitt de jukebox. (...) Daarna zijn we naar Vrankrijk gegaan, daar zijn we 
heell  even binnen geweest en daarna naar Korsakoff. Dat is hetzelfde. 
Hett was zaterdagavond en druk." 

Dezee informant komt in aanraking met een mozaïek van sociale werelden, 
diee verspreid liggen over een groot deel van de binnenstad: de Laagte Kadijk, 
hett Rembrandtplein, de Wallen, de Spuistraat en de Lijnbaansgracht. Het 
beschikkenn over stadswijsheid - kennis over het hoe en waar van het stede-
lijk ee leven (zie tevens hoofdstuk 2) - is noodzakelijk om de stad te ontslui-
ten.. Informanten die kort in Amsterdam wonen en daardoor over een be-
perktee stadswijsheid beschikken, kunnen hun dag minder makkelijk conti-
nueren.. Omdat ze bijvoorbeeld niet weten waar de nachtgelegenheden zijn, 
hebbenn ze problemen om na sluitingstijd van een café de avond te verlen-
gen,, een vrouw van 21: "Dan moetje zo gaan zoeken. Ik weet niet wat er nog 
naa enen open is. En dan ga je naar huis." 

Dee avontuurlijke dag verandert de binding van de participanten met de 
stad.. Tijdens deze ervaring eigenen ze zich de stad in overdrachtelijke zin 
toee en hebben ze het gevoel dat ze deel uitmaken van de publieke wereld. 
Dezee ervaring is tevens van invloed op hun kennis omtrent de stad. Ze ex-
plorerenn de publieke sfeer waardoor hun stadswijsheid toeneemt. Ze leren 
watt ze waar kunnen vinden en krijgen het gevoel greep op de stad te hebben. 
Hierdoorr ontstaat het gevoel dat de stad hen toebehoort. Een man van 28: 
"Al ss ik zo'n avond heb, dan heb ik echt het gevoel dat het mijn stad is. Het is 
mijnn thuis en ik kan er doen wat ik wil." 

Dezee vorm van stedelijke warmte is verbonden aan een wisselende 
groepssamenstelling.. De groepsleden ontmoeten onbekenden, treffen vrien-
denn van vrienden en lopen vroegere kennissen tegen het lijf . Deze personen 
fungerenn als tijdelijke stadsgidsen die nieuwe plekken van het publieke do-
meinn laten zien. Een avontuurlijke dag van een vrouw van 26 heeft betrek-
kingg op dit proces van stadsexploratie. Zij viert de buluitreiking van een 
vriendinn met een groep mensen in een eetgelegenheid, waarna de groep naar 



148 8 Dee warme stad 

eenn café gaat. Op een gegeven moment gaat iedereen naar huis, maar wil de 

informantt doorgaan: 

"Toenn heeft een vriend me afgezet bij Helmers en heb ik daar ook wat 

gedronken.. (...) Er zat daar een jongen aan de andere kant en met hem 

hebb ik gesproken over astrologie. (...) Ik heb daar ook nog met mijn 

zwemmaatjee gesproken. We zijn met een stel anderen die ik ken van 

mijnn vorige werk, naar (nachtcafé) de Pits gegaan. Ik wilde doorgaan, 

dansenn en zo. Die anderen wilden niet mee, maar die jongen die ik in 

Helmerss tegen was gekomen wilde wel mee. (...) We zijn naar de Brazi-

liaansee club bij het Leidseplein gegaan tot een uur of vijf . Toen heeft hij 

mee thuis gebracht op zijn fietsje. Dat was een leuke avond." 

Eenn avontuurlijke dag bevestigt en verstevigt de binding tussen de partici-
panten.. Er is sprake van een onderling vertrouwen en van een gevoel van 
saamhorigheid.. Het beleven van de veelzijdigheid van de publieke wereld 
valtt samen met de beleving van de relatie. Een vrouw van 26: 

"Ja,, als je iets gedeeld hebt, krijgt je relatie meer inhoudt. Je voelt je ver-

bondenn door wat je samen hebt beleefd. En je leert iemand ook beter 

kennen." " 

Tijdenss avontuurlijke dagen creëren de participanten een gemeenschappe-

lijk ee traditie, die de relatie inhoud geeft en continueert. Ze gebruiken de ge-

meenschappelijkee activiteiten in het publieke domein om eikaars identiteit 

alss vriend of kennis te bevestigen en een gedeelde identiteit te creëren. Ze er-

varenn een wij-gevoel en definiëren de onderlinge relatie. Publiek vermaak 

kann worden beschouwd als een substituut van traditionele vormen van sa-

menzijn,, die aan zeggingskracht hebben ingeboet als gevolg van diverse ont-

wikkelingen,, zoals urbanisatie, migratie, ontzuiling en democratisering 

(Boissevainn 1983:11-4). Ik kom hier in de slotbeschouwing van dit hoofdstuk 

opp terug. 

Alss de participanten zich 'helemaal laten gaan' verandert de avontuurlij-

kee dag van karakter en krijgt de betrokkenheid bij het publieke domein een 
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specifiekee betekenis. Voor deze vorm van betrokkenheid gebruik ik het be-

gripp de 'euforische ervaring1. Deze ervaring wordt gekenmerkt door impul-

siviteit,, roes en lichamelijkheid. De participanten geven op een directe wijze 

gehoorr aan hun emoties en gedachten, wat een gevoel van vrijheid en vitali-

teitt geeft. In de volgende paragraaf ga ik hierop in. 

Dee euforische stad 

Eenn man van 32: "Er kwam een ex-vriendin van mij van jaren geleden 
bijj  mij op bezoek. Toen zijn we allerlei kroegen afgegaan, discotheken. 
(...)) We komen echt in een heel rare kelder, ook met allerlei mensen in 
contact.. Ergens anders word ik meegesleept naar de wc om een snuif te 
nemen.. (...) Ik kom met allerlei rare types die nacht in aanraking. De 
helee dag al op stap en de volgende dag ook, omdat iedereen coke aan 
hett snuiven was. Ik kwam tijdens het middaguur uit het café, de hele 
nachtt doorgegaan." 

Euforischee ervaringen vinden plaats in een specifieke context van de stad, 
namelijkk het domein van uitspattingen en liederlijkheid, dat bestaat uit 
nachtcafés,, clubs en discotheken. De gebruikelijke afstandelijke omgangs-
vormm van de publieke sfeer ontbreekt in deze locaties en de zelfpresentatie 
heeftt er een los karakter. Goffman hanteert voor dit sociale fenomeen het 
begripp looseness' (1963: 200). In deze ruimtes is het toegestaan om op te 
gaann in 'either private or interpersonal concerns' (ibid.) Shields (1991) heeft 
hett in dit verband over 'marginale ruimtes', ruimtes waarin personen zich 
latenn gaan. Omdat de zelfcontrole minder strikt is, is er ruimte voor het ex-
perimenterenn met leefstijlen en omgangsvormen. De participanten probe-
renn uiteenlopende vormen van gedrag uit, ontdekken nieuwe interessen en 
tastenn hun grenzen af. Tijdens deze ervaringen gaan ze door tot ze uitgeput 
zijn.. Een vrouw van 26: 

"Al ss je er eenmaal inzit, houd je er niet mee op, omdat dat het beste is 

watt je kan overkomen. Ik wil het niet afbreken, als je dat doet dan her-
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innerr je je het niet als een piekervaring. Je moet hem helemaal laten uit-

suffen." " 

Dee lichamelijke uitputting gaat gepaard met een intense zintuiglijke erva-

ring:: een roes waarin de participanten "een gevoel van eindeloosheid" bele-

ven.. Tijdens deze ervaring laten ze zich "meesleuren" in een stroom van ge-

beurtenissen.. Een vrouw van 26: 

"Datt is dan zo'n beetje het idee dat je vanzelf in zo'n versnelling raakt. 

Datjee alles zo op je aflaat komen en zelf ook meedoet. Dan val je van 

dee ene belevenis in de andere. Dat is het. Je laat je meesleuren." 

Dee participanten veranderen hun prioriteiten, zetten verplichtingen voor 

dee dag van morgen uit het hoofd en stellen voorgenomen plannen bij of ver-

getenn die gewoon, een vrouw van 21: "Als je in die stemming bent dan denk 

jee ook: het zal me allemaal een rotzorg zijn. Je wilt dan gewoon doorgaan." 

Tijdenss een euforische ervaring voelen de participanten zich vitaal, wat 

tott uitdrukking komt in uitspraken als: "Ik voelde me goed, wilde door-

gaan""  en "Ik zat in een go go-mood, ik was niet te stoppen." Stimulerende 

middelenn worden gebruikt om grenzen te verleggen, in een roes te komen 

enn door te gaan. Een man van 28: 

"Toenn waren we naar de Stip gegaan. Dat is ook weer zo'n voorbeeld 

vann iets dat niet gepland is. (...) We hadden een combinatie van valium 

enn nog wat geslikt. (...) Er kwam nog een funkband, keihard. Toen 

dachtenn we nog dat we Jimi Hendrix zelfwaren. (...) Toen kwamen we 

omm halfzeven naar buiten en zijn we gaan eten in het Mariott, ontbij-

ten.. Dat was echt een geweldige ervaring. Echt iets wat je overkomt, een 

verschrikkelijkee goede go go-avond." 

Tijdenss de beleving van euforie in het publieke domein voelen de partici-

pantenn dat ze onbelemmerd hun eigen gang gaan en dat ze expressie geven 

aann hun ware identiteit. Door de hedonistische ervaring van vitaliteit, los-

bandigheidd en lichamelijkheid krijgen ze het gevoel "echt te leven" en "zich 
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zelff  te zijn". Ze beschrijven de perioden waarin deze ervaringen geregeld 
voorkomenn en van doorslaggevende betekenis zijn voor hun identiteit, als 
"freaken",, "die rock'n roll a go go-zomer", "een wilde tijd" en "toen ging ik 
vaakk uit mijn dak". Een man van 32: 

"Vroegerr ging ik twee, drie keer per week. (...) Vroeger moest ik ge-
woonn uit. Straks naar de discotheek, te gek, dat voelde ik in me. Aan 
hett begin van de avond kookte ik. Dan werd ik onrustig." 

Ditt uitbundige gebruik van de stad is verbonden aan een levensfase, waarin 
personenn minder gesetteld zijn en minder sociale en financiële verplichtin-
genn kennen. Ze hebben geen vaste relatie, geen reguliere baan of ze zijn net 
verhuisd.. Ze hebben behoefte om sterke emotionele ervaringen met ande-
renn te delen. Op deze wijze geven ze inhoud aan hun nieuwe biografische si-
tuatiee en definiëren ze hun identiteit. Giddens (1991) geeft aan dat het zoe-
kenn naar een passende identiteit een structureel onderdeel is van de he-
dendaagsee maatschappij. Hij beschrijft hoe personen met behulp van thera-
piee en zelfhelpboeken zich een nieuwe identiteit aanmeten. Het publieke 
domeinn blijkt deze functie ook te vervullen. Personen gebruiken dit domein 
omm na te gaan wie ze zijn en wat ze willen van het leven. Het publieke do-
meinn is hiervoor uiterst geschikt, omdat ze in dit domein in contact komen 
mett uiteenlopende personen en situaties. 

Diversee motieven worden aangedragen om een wilde tijd achter zich te 
laten.. Een aantal informanten wil "een rustiger leven" en "even de dingen 
opp een rijtj e zetten". Zulke perioden van euforische ervaringen vergen veel 
vann hen, een man van 28: "Ik leef meer buiten dan binnen. Het is soms te on-
rustig.. Mij n privé-leven en mijn openbare leven lopen dwars door elkaar." 
Anderee informanten beëindigen een wilde tijd, doordat andere domeinen 
meerr prioriteit krijgen, zoals privé-relaties, werk en/of studie, waardoor ze 
minderr tijd en belangstelling hebben voor euforische ervaringen, of zoals 
eenn man van 29 het verwoordt: "Ik kreeg een baan en kon het me lichamelijk 
niett meer permitteren." Het aangaan van een langdurige relatie in combina-
tiee met het krijgen van kinderen gaat ten koste van hun participatie in het 
publiekee domein. Een vrouw van 36: "Ik moet zeggen dat sinds ik een kind 
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heb,, ik beperkt ben in mijn mogelijkheden om uit te gaan. Ik heb er ook 

minderr behoefte aan." 

Inn studies over stadsgebruik komt naar voren dat intimisering van het 

privé-domeinn doorslaggevend is voor de betrokkenheid bij het publieke do-

meinn (Heinemeijer 1968, Vijgen & Van Engelsdorp Gastelaars 1986). Zo 

blijk tt in het onderzoek van Heinemeijer dat personen met 'gezinsverplich-

tingen,, zoals de zorg voor kleuters en schoolgaande kinderen' (Heinemeijer 

1968:: 30) minder vaak het centrum van Amsterdam bezoeken dan stadsbe-

wonerss zonder zulke verplichtingen. Onderzoek van Vijgen & Van Engels-

dorpp Gastelaars (1986: 99) geeft aan dat volwassenen uit (met name traditio-

nele)) gezinshuishoudens veel van hun vrije tijd doorbrengen in de huiselijke 

sfeer.. Alleenwonenden en tweeverdieners zonder kinderen brengen veel van 

hunn vrije tijd door bij vrienden en in openbare ruimtes, als cafés en restau-

rants. . 

Eenn aantal informanten heeft nooit een euforische ervaring meegemaakt, 
watt ze verklaren door te verwijzen naar sociale verplichtingen (werk, relatie, 
kinderen),, gebrek aan interesse in uitgaan en lichamelijk onvermogen, een 
vrouww van 28: "Ik heb zelf dat ik na een paar uur al moe word. Als ik er dan 
ookk nog bij drink dan wil ik vaak na het eten gewoon naar huis." Deze per-
sonenn ontlenen de heerlijke dag-ervaring aan minder lichaamsintensieve 
activiteiten,, zoals naar de markt gaan en terrasbezoek. Een vrouw van 44: 

"I kk heb dat gevoel als ik bijvoorbeeld in de zomer, na mijn werk even in 

dee stad blijf hangen. Ik had het zelfs een keer heel sterk toen ik dat drie 

dagenn achter elkaar deed. Het was mooi weer en dan voel je je al uitge-

laten.. Toen had ik drie avonden op terrassen doorgebracht en kwam 

dann zo rond elf uur thuis. Ja, dat gaf me echt een gevoel van vrijheid en 

datt ik echt in de stad was." 

Slotbeschouwing g 

InIn dit hoofdstuk heb ik laten zien hoe stedelingen de stad gebruiken als bele-

venisruimte.. Deze dimensie van het publieke domein is om verschillende 



Hett publieke domein als belevenisruimte 153 3 

redenenn van belang voor hun sociale leven. Het is van invloed op de con-
structiee van hun identiteit. Ze ervaren een gevoel van vrijheid door te doen 
waarr ze zin in hebben en creëren of bevestigen hiermee hun identiteit als 
zelfstandigg en onafhankelijk individu. Tevens krijgen ze tijdens deze activi-
teitenn het gevoel deel uit te maken van de publieke wereld en leren ze deze te 
gebruikenn voor hun welbehagen, waardoor zij hun identiteit als stadsbewo-
nerr creëren of bevestigen. 

Eenn ander belang van de heerlijke dag-ervaring komt tot uiting in de be-
tekenisgevingg van de ruimtelijke en sociale omgeving. Door heerlijke dag-
ervaringenn leren mijn informanten de stad kennen en eigenen ze zich haar 
opp overdrachtelijke wijze toe. Ze creëren op deze wijze een publieke wereld 
waarinn ze zich thuisvoelen en waarin ze herkenning en nabijheid beleven. 
Doorr deze activiteiten te ontplooien, construeren ze hun gewenste definitie 
vann Amsterdam als een stad, waar ze een goede tijd hebben en hun eigen 
gangg kunnen gaan. 

Relatievormingg is een ander belangrijk sociaal aspect van de heerlijke 
dag-ervaring.. Mij n informanten gebruiken het publieke domein om relaties 
mett vrienden en bekenden te creëren ofte bevestigen. Tijdens de lange toch-
tenn door de stedelijke dag en nacht beleven ze een onderling vertrouwen en 
eenn gevoel van saamhorigheid. Ze definiëren hun onderlinge relatie en cre-
ërenn een gemeenschappelijke identiteit. 

Voorr een verklaring van dit gebruik van het publieke domein dient het 
privé-domeinn van mijn informanten in ogenschouw te worden genomen. 
Zijj  zijn betrokken bij de publieke sfeer, omdat het privé-domein voor hen 
niett die intieme betekenis heeft zoals bij traditionele gezinssituaties. Zij ge-
bruikenn het publieke domein voor zaken, zoals identiteitsconstructie en re-
latievorming,, die in meer conventionele huishoudsamenstellingen plaats 
hebbenn in de privé-sfeer. Als gevolg hiervan valt de sociale context van hun 
primairee relaties niet samen met de ruimtelijke context van het privé-do-
mein. . 

Dee wijze waarop mijn informanten gebruik maken van de publieke en de 
privé-sfeerr houdt verband met diverse maatschappelijke processen waar-
doorr een burgerlijke levenswijze, die gekenmerkt wordt door terughou-
dendheidd en zelfbeheersing, minder dominant is geworden. Er is sprake van 
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eenn culturele herwaardering van gevoelens, plezier, expressie en consump-

tie.. Deze verandering in de gevoelshuishouding gaat gepaard met andere 

fundamentelee sociale en culturele processen, zoals democratisering, indivi-

dualisering,, secularisering en informalisering (Wouters 1990). Door deze 

maatschappelijkee veranderingen zijn identiteiten, relaties en interacties geen 

'natuurlijke'' afgeleide van traditionele instituties als kerk en familie. Ze wor-

denn nu tevens ontleend aan andere instituten, zoals het publieke domein. In 

hett volgende hoofdstuk ga ik verder in op deze maatschappelijke verande-

ringenn en geef ik aan hoe de spanningsverhouding tussen de publieke en 

privé-sfeerr is veranderd. Op deze wijze plaats ik de warme stad, zoals ik die 

inn de afgelopen hoofdstukken heb beschreven, in een algemene historische 

enn sociale context. 

Noot t 

jj  Zie onder andere Burgers (1990), Lofland (1998), Sorkin (1992), Zukin (1991, 

1995)--
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Hett terrein van warme stad 

Inleiding g 

Inn dit laatste hoofdstuk kijk ik terug op de verkenning van de warme stad. 
Tenn eerste geef ik aan welke inzichten deze exploratie heeft opgeleverd. 
Vervolgenss ga ik in op twee witte vlekken die overgebleven zijn bij het in 
kaartt brengen van stedelijke warmte. Een witte vlek betreft de bewoners 
vann de warme stad. Ik bespreek hier de relatie tussen het ervaren van stede-
lijk ee warmte en de kenmerken van stedelingen; ik ga na of er verschillen 
zijnn tussen stedelingen in de mate waarin ze kunnen beschikken over mid-
delenn om betrokken te raken bij onbekende anderen. 

Eenn andere witte vlek betreft de geschiedenis van de warme stad. In de 
inleidingg heb ik gesteld dat de warme stad verband houdt met een vorm 
vann stedelijkheid die zich recent heeft ontwikkeld. In dit slothoofdstuk wil 
ikk hier nader op ingaan. Ik vraag me af of stedelijke warmte ook voorkomt 
inn andere fases van westerse stedelijkheid? Of komt de beschreven betrok-
kenheidd bij onbekenden uitsluitend voor in de context van de pretstad? 

Voordatt ik inga op de maatschappelijke en de historische context van 
dee warme stad geef ik in het kort de bevindingen van deze studie weer. 

Hett publieke domein als warme stad 

Dee kiem van stedelijke warmte ligt besloten in het specifieke karakter van 

dee moderne westerse stad, dat bepaald wordt door de heterogeniteit, 

groottee en dichtheid van haar bevolking. Hierdoor ontstaat een uiterst dy-

namischee sociale wereld, waarin stedelingen geconfronteerd worden met 

velee verschillende personen en situaties. Door de constante stroom van 
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personenn is de stad een onuitputtelijk reservoir van activiteiten, gevoelens 

enn gedachten. Stedelingen kunnen hiermee in contact komen als ze zich be-

gevenn in de publieke sfeer. 

Dee warme stad heeft evenwel geen betrekking op de stad als geheel. Zij 

heeftt een vloeiend en plooibaar karakter. De locatie van de warme stad is af-

hankelijkk van een objectief gegeven - de aanwezigheid van veel onbekende 

mensenn - en van een subjectief element - de betekenis die personen geven 

aann de gebuikers van het publieke domein. 

Ikk heb laten zien hoe stedelingen betekenis geven aan het publieke do-

meinn door in te spelen op de aanwezigheid van vele verschillende personen 

enn situaties. Dit vereist dat ze attent zijn en op basis van vluchtige observa-

tiess beslissingen nemen en betekenis geven aan een snelle opeenvolging van 

subtielee gebaren, blikken en verbale uitingen. Ze moeten een afweging ma-

kenn naar wie hun aandacht uitgaat. Informatiemanagement speelt hierbij 

eenn belangrijke rol. Tijdens interacties proberen personen informatie in te 

winnenn over anderen om een beeld van hen te vormen, om situaties te pei-

lenn en een houding aan te nemen. Dit proces van afweging, beeldvorming 

enn wisselwerking verkleint de afstand tussen onbekenden en maakt het mo-

gelijkk om stedelijke warmte te ervaren. 

Dee totstandkoming van stedelijke warmte wordt bemoeilijkt door de af-

standelijkee omgangsvorm van de publieke sfeer, zoals die tot uiting komt in 

dee interactieregel van 'beleefde onoplettendheid' (Goffman 1963: 84). De es-

sentiee van deze regel is dat personen eikaars privacy respecteren door op een 

specialee manier aandacht aan elkaar te besteden. Deze aandacht komt erop 

neerr dat ze te kennen geven de ander te hebben opgemerkt en dat diens aan-

wezigheidd getolereerd zal worden: iemands bestaansrecht wordt onder-

streeptt doordat men elkaar met rust laat. Als men contact met stedelingen 

niett op prijs stelt, houdt men zich aan deze regel. Als personen stedelijke 

warmtee willen ontlenen aan het publieke domein, moeten zij woekeren met 

dezee basisregel. Ze moeten haar interpreteren en herdefiniëren, zodat een 

anderee omgangsvorm ontstaat waarin betrokkenheid wel mogelijk is. Ik heb 

dezee omgangsvorm 'beleefde aandacht' genoemd. De personen die zich 

hieraann houden, zijn geïnteresseerd in anderen en houden bij hun aan-

dachtsvertoonn rekening met de privacy van anderen. Als ze observeren do-
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serenn ze hun aandacht, tijdens oogcontact staren ze niet en gedurende een 
gesprekk proberen ze rekening te houden met de gevoeligheden van de an-
der. . 

Ikk heb een aantal vormen van stedelijke warmte onderscheiden die ik 
hieronderr in het kort beschrijf. Ik ben begonnen met het bespreken van in-
teractiess die passen in het beeld van het publieke domein als een wereld van 
vluchtige,, oppervlakkige en anonieme contacten: kijken naar mensen en 
terloopss contact. Dit wil niet zeggen dat deze interacties per definitie ge-
speendd zijn van betrokkenheid bij anderen. Zo heb ik aangegeven dat obser-
verenn veel meer is dan het kill e registreren van anderen. De interesse in de-
genee waar men naar kijkt, komt tot uiting in gevoelens en gedachten, res-
pectievelijkk emotionele en reflectieve betrokkenheid. Tijdens het observe-
renn worden onbekenden minder vreemd gemaakt door hen te categoriseren 
enn te identificeren. Er wordt een verhaal omtrent hen gemaakt, waarin ze 
eenn gezicht krijgen en mensen van vlees en bloed worden. In vele gevallen 
heeftt visuele betrokkenheid een terloops karakter, omdat personen andere 
prioriteitenn hebben, zoals fietsen naar het werk of praten met een kennis. 

Tevenss heb ik aangegeven dat ook in terloopse contacten betrokkenheid 
schuilgaat.. Dit contact kan een heel toevallig karakter hebben. Twee mensen 
passerenn elkaar op de fiets en geven elkaar een teken van herkenning, omdat 
zee allebei last hebben van een fout geparkeerde auto. Drie vormen van ter-
loopss contact heb ik beschreven: verbaal, tactiel en visueel. Korte verbale 
contactenn doorbreken de stille en onpersoonlijke omgang tussen onbeken-
den.. Deze contacten hebben uiteenlopende betekenissen. Zo hebben ze een 
speelss en impulsief karakter, dienen ze als compliment, worden ze gebruikt 
omm ervaringen te delen of om een ander te helpen. Tactiel contact varieert 
vann een hand leggen op iemands schouder tijdens het passeren tot lichame-
lij kk samenspel op de dansvloer. In het eerste geval heeft het aanraken een 
heimelijkk karakter, in het tweede geval vindt er overleg plaats over de aard 
vann het contact. Tijdens het aanraken zwijgen personen, omdat ze onzeker 
zijnn of omdat ze de erotische spanning willen verhogen. Een andere vorm 
vann terloops contact waarmee personen de afstandelijk omgang in het pu-
bliekee domein doorbreken is oogcontact. Via dit contact onstaat herken-
ningg en geven mensen aan dat ze de ander aardig of aantrekkelijk vinden. 
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Stedelijkee warmte ontstaat ook als gevolg van minder terloopse ontmoe-

tingenn in het publieke domein. Ontmoetingen met onbekenden worden 

stapp voor stap opgebouwd. Personen winnen informatie in over de ander 

omm diens gedrag te interpreteren en de eigen houding te bepalen. Gespreks-

partnerss die het verbale contact willen continueren, zoeken naar gedeelde 

ervaringenn om het gesprek vorm en inhoud te geven. Als er sprake is van so-

cialee en culturele verwantschap, voelen ze zich bij elkaar thuis en ontwikkelt 

zichh een tijdelijke vriendschap. Tijdens intieme en erotische ontmoetingen 

iss de afstand tussen onbekenden nagenoeg verdwenen. Dit vindt plaats via 

dee directe stijl, die bestaat uit een expliciete opmerking waarin een voorstel 

tott seks wordt gedaan, of via de gefaseerde benadering. Deze toenadering 

houdtt een reeks van afgewogen zetten in, waarmee personen aftasten hoe 

verr zij kunnen gaan. Deze interacties gaan een stap verder dan vriendelijk-

heidd omdat het klikt , wat wil zeggen dat personen zich in elkaar herkennen, 

waardoorr het wederzijdse vertrouwen toeneemt. 

Stedelijkee warmte ontstaat niet alleen door contact met onbekenden, 

maarr ook door interacties met mensen die men persoonlijk kent. Het sa-

menzijnn met vrienden gaat niet per definitie ten koste van betrokkenheid bij 

hett publieke domein. In gezelschap van vrienden en bekenden ontlenen 

personenn op twee manieren stedelijke warmte aan het publieke domein. 

Tenn eerste geven ze als ze in gezelschap zijn op verschillende manieren aan-

dachtt aan onbekende anderen. Dit doen ze door hen te observeren, hen te 

bespreken,, terloops contact met hen aan te gaan en door hen te ontmoeten. 

Inn het laatste geval vindt er een integratie plaats van beide groepen en ont-

staatt er een nieuw gezelschap. Ten tweede ontwikkelen en bevestigen perso-

nenn hun relaties tijdens toevallige ontmoetingen en afspraken. In het pu-

bliekee domein komen ze personen tegen die ze uit het oog zijn verloren, 

'bekendee vreemden' - mensen die ze alleen kennen via het publieke domein 

-- en natuurlijk ook hun dagelijkse vrienden en kennissen. 

Dee ervaring van stedelijke warmte is niet alleen verbonden aan enkelvou-

digee interacties. Er is ook sprake van langdurige betrokkenheid bij het pu-

bliekee domein. Tijdens een langere periode, een dag of een avond, gaan per-

sonenn op in de maalstroom van het stedelijke leven, zwerven ze door de stad 

enn hebben ze uiteenlopende belevenissen. Deze vorm van betrokkenheid 
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hebb ik de heerlijke dag-ervaring genoemd. Ik heb drie typen onderscheiden. 
Tijdenss solitaire betrokkenheid blijven personen op zichzelf en genieten ze 
vann de publieke sfeer. Ze ontspannen zich door de indrukken die ze opdoen 
inn deze sfeer. Hun betrokkenheid bestaat voornamelijk uit het kijken naar 
mensenn en terloops contact. De avontuurlijke dag vindt plaats in groepsver-
bandd en kenmerkt zich door een aaneenschakelijking van gebeurtenissen en 
ontmoetingenn met vrienden, bekenden en onbekenden. Tijdens de eufori-
schee ervaring laten personen zich helemaal gaan. Deze ervaring bestaat uit 
impulsiviteit,, roes en lichamelijkheid. De participanten gaan op in de bele-
vingg van het publieke domein, experimenteren met vormen van gedrag en 
gaann door tot ze uitgeput zijn. 

Doorr de interacties, waarin sprake is van stedelijke warmte, verandert de 
betekeniss van het publieke domein. Het krijgt een bepaalde lading, die voor 
dee betrokkenen steeds van karakter wisselt. Dit domein kan daarom worden 
beschouwdd als een veld van uiteenlopende gevoelens en strevingen. Raban 
(1988)) verwoordt een soortgelijke gedachtegang door te zeggen dat de stad 
vann nature 'zacht' is. Door de aanwezigheid van grote hoeveelheden onbe-
kendenn is de publieke sfeer zeer veranderlijk en relatief onbepaald: 

'.... the city goes soft; it awaits the imprint of an identity. For better or 
worse,, it invites you to remake it, to consolidate it into a shape you can 
livee in. You, too. Decide who you are and the city will again assume a 
fixedd form round you. Decide what it is, and your own identity will be 
revealed,, like a position on a map fixed by triangulation. Cities unlike 
villagess and small towns are plastic by nature. We mould them in our 
images,, they in turn shape us by the resistance they offer when we try to 
imposee our personal form on them' (Raban 1988: 9,10). 

Dee stad is niet alleen zacht, maar biedt ook weerstand bij de pogingen van 

stedelingenn om haar te kneden en vorm te geven. Bijvoorbeeld, bepaalde ge-

deeltess van de stad zijn verlaten, sommige gebieden zijn no go areas en ande-

ree ruimtes worden gedomineerd door groepen waartoe men zich niet re-

kent.. Deze weerbarstigheid beperkt de mogelijkheden van stedelingen om 

hett publieke domein naar hun hand te zetten. Ze moeten beschikken over 
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kenniss en vaardigheden om in te spelen op de situaties die de publieke we-

reldd aanreikt. Tijdens een proces van stedelijke socialisatie en exploratie le-

renn ze de stad kennen. Als gevolg hiervan ontwikkelt zich bij hen een warm-

te-kaart,, waardoor ze weten waar ze stedelijke warmte kunnen beleven. 

Inn de komende pagina's probeer ik meer inzicht te krijgen in de maat-

schappelijkee voorwaarden voor het ontstaan van stedelijke warmte. Ik vraag 

mee af of bepaalde categorieën stedelingen beschikken over meer of minder 

middelenn om betrokken te raken bij de publieke sfeer. Komt bijvoorbeeld 

uitt de gesprekken naar voren dat er een verschil is tussen vrouwen en man-

nenn in de mogelijkheid om stedelijke warmte te ervaren? Speelt inkomen 

misschienn een rol bij het betrokken raken bij het publieke domein? Heeft 

cultuurr invloed op de beleving van de beleving van stedelijke warmte? 

Dee bewoners van de warme stad 

Off  stedelingen de warme stad kunnen ervaren, is niet alleen afhankelijk van 

hett object van de stad, maar ook van de middelen waarover ze beschikken, 

zoalss sociale vaardigheden en tijd. De vraag die ik nu wil beantwoorden is of 

err verschillen zijn aan te wijzen in de mogelijkheid om stedelijke warmte te 

beleven.. Hoewel het onderzoek zich hier niet speciaal op heeft gericht, valt 

hierr wel het een en ander over op te merken. Dit doe ik op basis van de ge-

sprekkenn met mijn informanten. Tevens maak ik hierbij gebruik van rele-

vantee literatuur. In de komende pagina's kijk ik naar de invloed van diverse 

omstandighedenn op de betrokkenheid bij de stad, zoals tijdsgebruik, levens-

fase,, generatie, cultuur, klasse, sekse en inkomen. 

Uitt de interviews komt duidelijk naar voren dat tijdsgebruik en levensfa-

see van grote invloed zijn op de beleving van de publieke wereld. Als we kij -

kenn naar degenen die geregeld betrokken zijn bij de publieke sfeer, valt op 

datt deze informanten veel vrije tijd hebben. Ze hebben doorgaans weinig 

verplichtingenn omdat ze geen reguliere baan, geen vaste partner en geen 

kinderenn hebben. Zij die dat wel hebben, moeten woekeren met hun tijd en 

prioriteitenn stellen. Ze kunnen niet opgaan in de maalstroom van het stede-

lijk ee leven, zoals tijdens een avontuurlijke dag, zonder dat dit ten koste gaat 



Hett terrein van warme stad 161 1 

vann andere levenssferen. Hierbij komt ook kijken dat ze zich minder ver-
bondenn tonen met de publieke sfeer, omdat deze sfeer voor hen van minder 
sociaall  en emotioneel belang is. Voor de jonge ongebonden stedelingen is 
dee publieke sfeer wel van grote betekenis, met name voor het aangaan van 
primairee relaties, het beleven van intimiteit, het creëren van een gemeen-
schapp en het bevestigen van hun identiteit. In latere levensfases gaat de inti-
miseringg van het privé-domein gepaard met een minder intensieve beleving 
vann het publieke domein. Studies over het gebruik van tijd en ruimte door 
stedelingenn wijzen op een soortgelijke relatie tussen levensfase en het ge-
bruikk van het publieke domein (Heinemeijer 1968, Vijgen & Van Engels-
dorpp Gastelaars 1986). 

Dee mogelijkheid om betrokken te zijn bij de publieke sfeer wisselt ook 
perr generatie. Oudere informanten lijken meer moeite te hebben met het 
aangaann van contacten met onbekenden. In het algemeen geldt dat degene 
diee beschikt over vaardigheden om stedelijke warmte te beleven, weet hoe 
hijj  op gepaste wijze met privacygrenzen moet omgaan. Bepaalde handelin-
gen,, lichaamsdelen, gevoelens en gedachten maken personen kwetsbaar en 
zijnn met schaamtegevoelens omgeven. Wat de privacygrenzen bewaken, 
wisseltt per generatie en cultuur. Oudere informanten zeggen dat ze zich on-
gemakkelijkk voelen en schaamte ervaren bij bepaalde expressies die perso-
nenn uit jongere generaties zich wel permitteren. Sommige oudere infor-
mantenn houden zich daarom liever aan de meer afstandelijke omgangsvorm 
vann 'beleefde onoplettendheid'. Hoe valt dit te verklaren? Vergelijkend his-
torischh onderzoek, zoals dat van Wouters (1990) en Brinkgreve en Korzec 
(1978)) kan hierin misschien inzicht geven. Dit type onderzoek maakt duide-
lij kk dat er een verandering heeft plaatsgevonden in de houding ten opzichte 
vann het publieke en privé-domein. Er is sinds de jaren zestig sprake van een 
informaliseringsproces,, wat zo veel betekent dat diverse gedragingen en ge-
voelenss minder schaamte oproepen en in de openbaarheid zijn gekomen. 
Dee oudere informanten lijken nog sporen in zich te hebben van de meer for-
melee omgangsvorm, terwijl de jongere informanten een lossere omgangs-
vormm gewend lijken te zijn. 

Hett werk van Hall (1969) maakt duidelijk dat het beschikken over vaar-
dighedenn om betrokken te zijn bij de publieke sfeer niet alleen wisselt per 



162 2 Dee warme stad 

generatie,, maar tevens een cultuurgebonden fenomeen is. Noord-Amerika-
nenn voelen zich bijvoorbeeld eerder ongemakkelijk bij lichamelijke aanra-
kingg dan bijvoorbeeld 'Arabieren' (ibid: 154). In dit verband is het van be-
langg om aan te geven dat Nederlanders volgens Angelsaksisch perspectief 
gemakkelijkk de privacygrenzen van anderen schenden (Philips 1985). Diver-
see auteurs wijzen op 'onbeschaafd' gedrag, zoals duwen in een rij (Brana-
Shutee 1990: 96, 7) of in een menigte (Rentes de Carvalho 1972: 69,70) en lan-
gerr oogcontact aanhouden (Verrips en Verrips 1990:1). Het lijk t er op dat de 
doorr mij omschreven interactieregels, die meer stedelijke warmte toestaan, 
kenmerkendd zijn voor de 'ruwe' Nederlandse omgangsvorm. 'Beleefde on-
oplettendheid'' zou dan gezien kunnen worden als een omgangsvorm, die 
meerr gebruikelijk is in Engeland en de Verenigde Staten. Dit geldt dan met 
namee voor de middenklasse, zoals blijkt uit een studie van Kenen (1982). De 
middenklassee lijk t bij uitstek de groep stedelingen te zijn die het publieke 
domeinn op een zakelijke en koele manier gebruikt en zo de privé- en publie-
kee sfeer gescheiden houdt. Kenen constateert in haar onderzoek naar inter-
actiess in openbare ruimtes dat de aanwezigen in een blanke middenklasse 
wasserettee voornamelijk contacten vermijden en dat ze zich houden aan de 
regell  van 'beleefde onoplettendheid'. In de latino-wasserette is het een drukte 
vann belang en geldt deze regel niet. Kenen stelt dat de personen uit de mid-
denklassee een interactie met een vreemde ervaren als een bindende ver-
plichting,, bang zijn om controle over de interactie te verliezen en daarom 
gesprekkenn vermijden (ibid: 176, 7). Uit het voorgaande blijkt dat de cultu-
relee en sociaal-economische context van interacties tussen onbekenden een 
uiterstt complex en belangwekkend fenomeen is. Deze context verdient 
meerr aandacht van onderzoekers die het publieke domein bestuderen. Ver-
gelijkendd onderzoek kan hierin meer inzicht bieden. 

Literatuurr over het publieke domein en de positie van vrouwen daarin, 
zoalss de studie van Gardner (1995), wijst er op dat vrouwen zich gereser-
veerdd opstellen in dit domein om te voorkomen dat mannen hen lastig val-
len.. Is het zo dat mijn materiaal ook wijst op een verschil in betrokkenheid 
bijj  de publieke sfeer tussen mannen en vrouwen? Hoewel ik tijdens de inter-
viewss niet op deze kwestie ben ingegaan is het zo dat sommigen van mijn in-
formanten,, voornamelijk vrouwen (maar niet alle vrouwen), nadrukkelijk 
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afstandd bewaren in het publieke domein. In vergelijking met mannen lijken 
zee minder invloed te kunnen uitoefenen bij het definiëren van situaties in de 
publiekee sfeer. Ze beperken hun betrokkenheid uit zelfbescherming en om-
datt ze niet de indruk willen wekken toegankelijk te zijn voor onbekenden, 
mett name mannen. Erotisch oogcontact gaan ze uit de weg en als gesprek-
kenn een persoonlijke wending krijgen, voelen ze zich ongemakkelijk. Ze 
houdenn er rekening mee dat de interactie kan overgaan in (seksuele) intimi-
datie. . 

Dee positie van vrouwen in de publieke sfeer lijk t een weerspiegeling te 
zijnn van de machtsongelijkheid tussen mannen en vrouwen in andere secto-
renn van de maatschappij. Toch moet dit niet overdreven worden. Vele vrou-
welijkee informanten voelen zich vrij genoeg om stedelijke warmte te erva-
ren.. Ze hebben diverse vormen van oogcontact, gaan gesprekken aan met 
onbekenden,, hebben erotische ontmoetingen en genieten van een heerlijke 
dagg in de stad. Het is evenwel onduidelijk waarom deze vrouwen zich wei-
nigg afstandelijk opstellen terwijl anderen zich uiterst gereserveerd opstellen. 
Vergelijkendd onderzoek tussen deze twee categorieën vrouwen kan hierover 
uitsluitsell  geven. 

Eenn ander sekseverschil, dat ik meen te hebben gevonden, is dat vrouwe-
lijk ee informanten meer vaardigheden lijken te hebbenn bij het tot stand bren-
genn van reflectieve betrokkenheid. Uit hun beschrijvingen van het observe-
renn blijkt dat ze geregeld nadenken over de biografische achtergrond van 
onbekenden.. Hierbij besteden ze aandacht aan aspecten van het privé-
domeinn waarbij ze zich verplaatsen in de positie van de geobserveerden. 
Onderzoekk van Thomas, Franks en Calonico (1972) wijst uit dat 'role-taking', 

hett zich verplaatsen in anderen, verband houdt met de machtspositie van 
personen.. Zij die minder macht hebben, moeten het vooral hebben van hun 
inlevingsvermogenn om invloed uit te kunnen oefenen op een situatie. Het 
vermogenn van 'role-taking' zou daarom ook een reflectie kunnen zijn van de 
maatschappelijkee positie van vrouwen in het algemeen. 

Dee financiële middelen waar stedelingen over beschikken zijn mogelijk 
ookk van invloed op hun betrokkenheid bij het publieke domein. Ik ver-
moeddee dat stedelingen met een beperkt budget weinig gebruik maken van 
mett name semi-openbare ruimtes, gelegenheden waar consumptie ver-
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plichtt is. Als ik kijk naar mijn informanten - hun inkomen varieert van bij-

standsniveauu tot een aantal maal modaal - blijkt dat deze stelling niet op-

gaat.. Uit de interviews met informanten met een krappe beurs blijkt dat hun 

financiëlee situatie hun betrokkenheid bij het publieke domein niet in de weg 

staat.. Ondanks hun beperkte inkomen, kunnen ze toch van de publieke 

sfeerr genieten omdat ze aan bepaalde basisbehoeften, zoals kleding en voed-

sel,, minder geld uitgeven. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat financiële mid-

delenn helemaal geen rol spelen bij het gebruik van het publieke domein. Ik 

hebb evenwel niet met stedelingen gesproken die nauwelijks enige marge 

hebbenn om te schuiven in hun budget, zoals bijstandsmoeders. Ik veronder-

stell  dat deze stedelingen aanzienlijk minder gebruik maken van stedelijke 

voorzieningen,, als cafés en soortgelijke gelegenheden. Onderzoek van Vij -

genn en Van Engelsdorp Gastelaars (1991) lijk t in die richting te wijzen, hoe-

well  het moeilijk is uit te maken of er geen andere omstandigheden zijn, zo-

alss tijdgebrek, de nabijheid van voorzieningen en het hebben van kinderen, 

diee van invloed zijn op het gebruik van (semi-)openbare voorzieningen. 

Hett onderzoek van Gadet (1999) wijst uit dat het financieel budget van in-

vloedd is op het gebruik van bepaalde stedelijke voorzieningen, zoals restau-

rants.. De alleenstaande 'werkers' uit zijn onderzoek gaan veel uit eten, ter-

wij ll  hun leeftijdsgenoten die geen reguliere baan hebben minder frequent 

naarr restaurants gaan (ibid: 47). Zij hebben evenwel meer vrije tijd, waar-

doorr ze op een andere manier kunnen genieten van de publieke sfeer, zoals 

tijdenss lange wandelingen door de stad. 

Inn deze beschouwing komt een beperking van het kwalitatief explorerend 

onderzoekk naar voren. Mijn onderzoek naar de warme stad maakt het mo-

gelijkk om verbanden tussen het ervaren van stedelijke warmte en de ken-

merkenn van stedelingen te verkennen. Het is echter moeilijk om nauwkeu-

rigg inzicht te krijgen in de relatie tussen de beleving van stedelijke warmte en 

kenmerkenn als inkomen, leeftijd en sekse. Kwantitatief onderzoek waarbij 

gestandaardiseerdee vragenlijsten worden gebruikt, kan hier mogelijk meer 

inzichtt in geven, hoewel we niet al te veel illusies mogen koesteren over de 

exactheidd waarmee dat kan. 

Dee verkenning van de warme stad laat zien dat stedelingen in de publieke 

sfeerr herkenning, vertrouwen en intimiteit beleven. Het lijk t er op dat dit 
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gebruikk van de stad zich recent heeft ontwikkeld. Maar vinden de in deze 
studiee beschreven interacties niet ook plaats in andere perioden? De vraag 
diee ik nu wil beantwoorden is of er ook sprake is van stedelijke warmte in 
anderee fases van westerse stedelijkheid. 

Dee geschiedenis van de warme stad 

Diversee sociologen (Haussermann en Siebel 1988, Featherstone 1991, Maffe-
solii  1997, Oosterman 1993) constateren een nieuw gebruik van de publieke 
sfeerr en zien dit als een onderdeel van fundamentele, sociale en culturele 
veranderingen,, waarin sprake is van het verdwijnen van een sobere, gedisci-
plineerdee burgerlijke levenswijze. De onderzoekers stellen dat de houding 
vann nieuwe stedelingen ten aanzien van de publieke en privé-sfeer niet over-
eenkomtt met de burgerlijke invulling van deze twee levenssferen. Hausser-
mannn en Siebel (1988) zien in de nieuwe stedelingen vertegenwoordigers 
vann een antiburgerlijke levensstijl. Ze zijn minder gericht op de cultivering 
vann de privé-sfeer en verzetten zich tegen: 'Jenes Lebensmodells, das um be-
ruflichee Karriere und ordentliche Kleinfamilie dreht' (ibid: 14). Ze geven 
eenn andere invulling aan de publieke sfeer, zoals Haussermann en Siebel in 
hett volgende citaat duidelijk maken. 

'Geradee die Kriti k an der isolierten Lebensform der Kleinfamilie ver-
bindett sich mit einem eher öffentlichen Lebensstill, der den Stadraum 
einbeziehtt und sich in einem dichten Kommunikationsnetz vollzieht, 
ann dem vielen beteiligt sind' (ibid: 15). 

Tijdenss het nieuwe gebruik van de stad begeven personen zich in een gebied 

vann sensaties en ervaringen die, aldus Featherstone (1991: 101), vanuit het 

burgerlijkee perspectief worden beschouwd als gevaarlijk en bedreigend. Het 

gaatt hier om de uiting van hevige gevoelens, zoals extase en euforie. Maffeso-

lii  (1997) beschrijft deze verandering als 'the return of Dionyssus'. Er is volgens 

hemm sprake van een herwaardering van 'sensuality and sociality' (ibid: 26). 
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Featherstonee relateert deze publieke levensstijl aan een bepaalde catego-

riee stedelingen, namelijk hoog opgeleide jonge personen uit de middenklas-

se.. Het is deze categorie personen die de publieke sfeer gebruikt om hun 

leefstijll  actief te construeren, zoals Featherstone beschrijft in het volgende 

citaat: : 

'.... the focus turns away from lifestyle as class- or neigborhood-based to 

lifestylee as the active stylization of life in which coherence and unity 

givee way to the playful exploration of transitory experience and surface 

aestheticc effects' (ibid: 94). 

InIn hoeverre komen mijn bevindingen overeen met de beschouwingen van 

sociologenn als Featherstone, Haussermann en Siebel? Ook zij wijzen op een 

betrokkenn gebruik van de publieke sfeer door nieuwe stedelingen. Ze be-

schrijvenn die, net als ik, als een ruimte voor het aangaan van contacten, het 

belevenn van plezier en extase, en het construeren van een identiteit. Dit ge-

bruikk van de stad hoort volgens hen bij een typisch niet-burgerlijke invul-

lingg van de publieke en privé-sfeer. In tegenstelling tot de besproken socio-

logenn ga ik wel in op het interactie-niveau, waardoor duidelijk is dat de 

nieuwee omgangsvorm niet zo ver afstaat van 'beleefde onoplettendheid', die 

zoo typerend is voor de middenklasse. Zoals al eerder is aangegeven, is de es-

sentiee van deze regel dat men eikaars privacy respecteert door op een specia-

lee manier aandacht aan elkaar te besteden. Stedelingen geven te kennen dat 

zee elkaar hebben waargenomen en dat ze elkaar respecteren. Ze houden re-

keningg met eikaars privacy door verder geen aandacht aan elkaar te schen-

ken.. Mij n onderzoek wijst uit dat stedelingen die stedelijke warmte willen 

realiseren,, moeten woekeren met de regel van 'beleefde onoplettendheid'. 

Dee participanten blijven evenwel zo voorzichtig mogelijk omgaan met de 

anderr en proberen bij het contact zoeken rekening te houden met diens pri-

vacy.. Dit wordt in de regel op een uiterst bedachtzame manier gedaan en 

vergtt een toename van zelfbeheersing, in de vorm van informatiemanage-

ment:: observatie, interpretatie, reflectie en expressie. Degenen die deze 

vaardighedenn beheersen, kunnen stedelijke warmte ontlenen aan het dyna-

mischee en diverse karakter van de publieke wereld. 
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Inn mijn onderzoek beschrijf ik weliswaar een gebruik van de stad dat 
nieuww is, maar het lijk t er op dat dit gebruik niet zo radicaal verschilt van de 
burgerlijkee omgangsvorm, zoals Featherstone cum suis stellen. Er is inder-
daadd sprake van meer betrokkenheid, maar in de wijze waarop die wordt 
vormgegevenn is sprake van een continuering van de 'beleefde onoplettend-
heid',, omdat hierbij op voorzichtige 'beleefde' wijze wordt omgegaan met 
dee privacy van anderen. 

Hett lijk t er niettemin sterk op dat de warme stad een fenomeen is dat on-
losmakelijkk verbonden is met de huidige sociale en ruimtelijke context van 
stedelijkheid.. Toch vraag ik me af of er geen sprake is geweest van stedelijke 
warmtee in andere perioden van stedelijkheid. Zijn er geen voorlopers ge-
weestt van de warme stad? Als we kijken naar de 19de eeuw, zien we groot-
schalige,, stedelijke veranderingsprocessen die gepaard gaan met de op-
komstt van een gebruik van de stad, waarin wel degelijk sprake is van stede-
lijk ee warmte. In deze eeuw ontwikkelt zich het publieke domein, zoals we 
datt nu kennen, bestaande uit openbare ruimtes waarin voornamelijk onbe-
kendenn aanwezig zijn. Door urbanisering en industrialisering is er sprake 
vann een immense expansie van de publieke wereld. Traditionele samenle-
vingen,, waarin bewoners elkaar van haver tot gort kennen, maken plaats 
voorr steden, waarin biografische kennis minder vanzelfsprekend is. Deze 
uitbreidingg van het publieke domein is veroorzaakt door een massale mi-
gratiee naar de stad. In de periode van 1850 tot 1900 groeit bijvoorbeeld Lon-
denn van 2,7 miljoen inwoners naar 6,6 miljoen inwoners en Parijs van 1,3 
miljoenn inwoners naar 3,4 miljoen inwoners (Hall 1998: 656, 707). In deze 
periodee zien we enkele sporen van de warme stad. De meeste onderzoekers 
hebbenn hier weinig oog voor en besteden vooral aandacht aan de problema-
tischee aspecten van de immense groei van de stedelijke bevolking, zoals ar-
moede,, slechte arbeidsomstandigheden en ongezonde woonwijken.Toch 
zijnn er enkele studies die een antwoord proberen te geven op de volgende 
vraag:: Hoe reageren stedelingen op deze uitbreiding van de publieke sfeer? 
Zee worden voor een nieuw probleem gesteld. Ze komen oog in oog te staan 
mett vele mensen die ze niet kennen. Ze moeten in een moment achterhalen 
wiee deze onbekende personen zijn en hun gedrag daarop afstemmen (Kas-
sonn 1990: 92). Voor deze radicale verandering is er sprake geweest van een 
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geheell  van strikte regels, waarin staat vastgesteld hoe men zich dient te pre-

senterenn (Sjoberg 1970). Door het verdwijnen van traditionele samenle-

vings-- verbanden en de toestroom van vele vreemde stedelingen is het min-

derr makkelijk om mensen te identificeren op basis van hun uiterlijk. De 

behoeftee aan vaardigheden om anderen te duiden wordt gereflecteerd in de 

opkomstt van zogenaamde fysiologieên in de negentiende eeuw. Deze stu-

diess gaan uit van de gedachte dat kenmerken, als 'het beroep, karakter, de 

afkomstt en leefwijze', van voorbijgangers af te lezen zijn (Benjamin 1979: 

33).. De schrijvers van deze studies: 

'' ... beschreven nauwkeurig de types zoals iemand die rondkijkt op de 

marktt ze tegenkomt. Van de hollende straatventer op de boulevard tot 

dee beau monde in de foyer van de opera was er niet een figuur uit het 

Parijsee leven die niet door een physiologue was geschetst' (ibid: 29, cur-

siveringg TM). 

Dee uitbreiding van het publieke domein gaat gepaard met de opkomst van 

eenn specifieke betrokkenheid bij het dit domein, het flaneren. De flaneur ge-

niett van het onbekend zijn in de massa en van het opgaan in een anonieme 

wereld.. Met de komst van de brede boulevards in Parijs (1850-1870) wordt 

hett mogelijk om de stad op deze manier te gebruiken. In de periode vooraf-

gaandee aan de werken van Haussman waren de straten in het centrum van 

Parijss weinig geschikt voor flaneren. Op een enkele uitzondering na waren 

zee smal, overvol, donker en smerig: 'Even a small trip became a tortuous 

nightmare'' (Hall 1998: 710). 

Dee houding van de flaneur spreekt uit een van de bekendste gedichten 

vann Baudelaire, A unepassante. Hierin wordt de ik-persoon 'verliefd' op een 

vrouww die hij voor een moment ziet, waarna zij verdwijnt in de massa. Het 

publiekee domein moet echter, volgens Benjamin (1979), niet worden opge-

vatt als een belemmering van soortgelijke ervaringen. De uitbreiding van dit 

domeinn maakt zulke ervaringen juist mogelijk. 

'Dee verschijning die de dichter fascineert onttrekt zich niet alleen maar 

aann hem in de menigte, integendeel, zij wordt hem pas door de menigte 
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nabijj  gebracht. De verrukking van de stedeling is niet zozeer een liefde 
opp het eerste als wel op het laatste gezicht. Het''jamais vormt het hoog-
tepuntt van de ontmoeting, het ogenblik waarop de ontmoeting schijn-
baarr verijdeld wordt, maar in werkelijkheid pas ontvlamt' (ibid: 39, 40 
cursiveringg TM). 

Dee flaneur reageert met zijn gedrag op de nieuwe ontwikkelingen in steden. 
Hijj  observeert de menigte op de boulevards en zoekt naar tekens om het ge-
dragg van anderen te begrijpen. Hij geniet van het divers geheel van zintuig-
lijk ee ervaringen en onderscheidt zich van de vreemde, die zich met een af-
standelijkee houding weert tegen de scherp contrasterende indrukken van 
hett stadsleven (Simmel 1902/03). Het gedrag van de flaneur wordt evenwel 
gezienn als vervreemding, omdat hij geïsoleerd is en geen moeite doet om 
contactt aan te gaan met anderen: 

'Itt is an atomized form of sociation where individuals congregate in an 
anonymouss crowd of randomly strolling people. Despite their proxim-
ityy they keep their social distance from each other and preserve a dis-
cretee estrangement. This is the life of watching the world go by, not 
everr exchanging a word acknowledging the presence of an Other' 
(Shieldss 1994: 77). 

Inn de beschrijvingen van het flaneren in de 19de eeuw ligt de nadruk op kij -
kenn naar mensen. De vraag blijf t open of er sprake is geweest van andere 
vormenn van stedelijke warmte. Er zijn helaas weinig publicaties op dit ge-
biedd die hierover uitsluitsel kunnen geven. Recentelijk is er wel een interes-
santee publicatie verschenen over 'rambling (Rendell 1998) in het Londen 
vann het begin van de negentiende eeuw: 'The rambler traverses the city, 
lookingg in its open and its interior spaces for adventure and excitement' 
(ibid:: 77). Verbetering van straatverlichting, riolering en bestrating maakte 
hett mogelijk om de stad op deze wijze te gebruiken. De 'ramblers' zijn jonge 
alleenstaandee heteroseksuele mannen van goede komaf die genieten van het 
spektakell  van de stad. De 'ramblers' dompelen zich onder in een divers ge-
heell  van spannende en nieuwe ervaringen. Ze doorkruisen de stad en explo-
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rerenn het rijke Westen en het armoedige Oosten van Londen, waar ze zich 

begevenn in exotische achterbuurten en in aanraking komen met criminelen 

enn prostituees. De 'rambler' lijk t een stap verder te gaan dan de flaneur. 

Tochh bestaat de 'ramble' voor een belangrijk deel uit het kijken naar anderen 

enn het zich overgeven aan 'scopophilia', visuele lust (ibid: 85). Rendell legt de 

nadrukk op het kijken naar anderen als overheersende interactievorm van de 

'ramble''ramble' en geeft aan dat de stad voornamelijk als spektakel wordt beleefd. 

Zoo bezien benaderen de 'rambler' en de flaneur het publieke domein op een 

gelijksoortigee manier, als visuele ervaring. 

Naderr onderzoek moet uitwijzen of er meer sporen zijn van stedelijke 

warmtee in voorbije fases van westerse stedelijkheid. De historische context 

vann de warme stad vraagt om een gedegen onderzoek dat inzicht geeft in de 

betekeniss en de beleving van interacties in de publieke sfeer in andere perio-

denn van stedelijkheid. 

Ikk beschouw het flaneren en de 'ramble' als voorlopers van het gedrag dat 

ikk hier beschreven heb. Evenals de flaneur en de 'rambler' in de 19de eeuw, 

proberenn de 'nieuwe stedelingen' zich aan te passen aan de veranderende 

urbanee context en geven ze met hun gedrag vorm aan de stedelijke sociale 

wereld.. De flaneur en de 'rambler' waren evenwel in hun tijd een bijzondere 

verschijning.. Velen konden zich hun gedrag niet veroorloven. Deze bele-

vingg van de publieke sfeer was toentertijd een elitaire en voornamelijk man-

nelijkee bezigheid. Door toename in welvaart en vrije tijd zijn heden ten dage 

meerr mensen in staat om betrokken te zijn bij het publieke domein. Maar 

ookk de activiteiten van de flaneur en de 'rambler' maken duidelijk dat de 

structurelee kenmerken van een stad, zoals die door Wirth (1938) zijn onder-

scheidenn - heterogeniteit, dichtheid en bevolkingsgrootte - niet per defini-

tiee leiden tot een publieke wereld dat getypeerd wordt door zakelijkheid en 

onverschilligheid.. Door individuele en collectieve interventie in de vorm 

vann interactie en betekenisgeving zijn personen betrokken bij de publieke 

sfeerr en voelen ze zich thuis in de stad. 

Dee relatie tussen de interventie van verschillende categorieën stadsbewo-

nerss en de historische context vergt nadere bestudering, zodat meer inzicht 

kann worden verkregen in de wijze waarop stedelingen herkenning en be-

trokkenheidd vinden in stedelijke samenlevingen. Deze kennis is heden ten 
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dagee belangrijk, omdat er sprake is van een voortgaande uitbreiding van het 
publiekee domein door het verdwijnen van traditionele samenlevingsvor-
men,, zoals de buurt, de ker'c en de familie. Vreemden, personen van wie de 
biografiee onbekend is, zijn geen uitzondering, maar dagelijkse realiteit. We 
begevenn ons niet meer uitsluitend in de besloten kring van verwanten en 
buurtgenoten.. Door toegenomen sociale en ruimtelijke mobiliteit komen 
wee dagelijks in contact met duizenden personen die we niet kennen. Door 
inzichtt te krijgen in hoe stedelingen in heden en verleden, zoals de flaneur 
enn de 'rambler', omgaan met de publieke sfeer kunnen we zelf vaardigheden 
ontwikkelenn om de stad als warm te beleven. Dit inzicht kan worden gege-
nereerdd door een benadering die zich richt op de wijze waarop personen be-
tekeniss geven en ontlenen aan het publieke domein. Met mijn onderzoek 
hebb ik hiertoe een eerste aanzet gegeven. Verdere exploratie van de warme 
stadd dient zich te richten op andere steden, andere stedelingen en andere tij -
den. . 





BIJLAGE E 

Checklistt voor de interviews 

Hett interview begint als volgt: waar denk je aan als je denkt aan Amster-
damm of waar denk je aan als je denkt aan de sfeer van de stad? Als het 
antwoordd geen betrekking heeft op de openbare ruimte volgt een vraag die 
meerr gericht is op de openbare ruimte: is er een openbare ruimte waar je 
aann denkt als je denkt aan Amsterdam/de sfeer van de stad. Vervolgens 
wordtt de geïnterviewde gestimuleerd om via associatie op andere bele-
vingenn van de openbare ruimte te komen. Tijdens elk voorbeeld dat een 
informantt noemt, wordt gelet op de volgende aspecten: 

ii  Hoe/waar/wie 

-- Hoe vindt de interactie plaats? (bijvoorbeeld: oogcontact, afluisteren, 
praten,, observeren, aanraken, ruiken) 

-- Waar vindt de interactie plaats? (bijvoorbeeld: kroeg, terras, disco, club, 
straat,, plein, park, markt) 

-- Met wie vindt de interactie plaats? (bijvoorbeeld: onbekenden, beken-
den,, kennissen, familie, vrienden, geliefden) 

22 Beleving/betekenis/motivatie 

-- Hoe wordt de interactie beleefd? (ingaan op gevoelens en gedachten) 
-- Wat is de betekenis van de interactie voor de betrokkenen? (bijvoor-

beeld:: onbelangrijk, waardevol, intiem) 

-- Wat is de motivatie om de interactie aan te gaan? {bijvoorbeeld: het vul-

lenn van de tijd, ontspanning, de aantrekkelijkheid van de ander) 

Alss het gesprek stokt en de informant geeft geen voorbeelden meer, ga ik 

achtereenvolgenss in op interacties, ruimtes en interactiepartners (bijvoor-
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beeld:: heb je wel eens oogcontact op straat, ga je wel eens naar een park, ga je 

well  eens uit met vrienden?). 

Eenn andere manier om de informant te laten praten over het publieke do-

meinn is door in te gaan op diverse plekken in Amsterdam. 

33 Plekken in de stad 

Tevenss wordt ingegaan op bekende straten, pleinen, markten, buurten en 

delenn van Amsterdam om zicht te krijgen op betrokkenheid bij het publieke 

domein. . 

-- Straten (eventueel ingaan op voorbeelden: Kalverstraat, Leidsestraat, 

Damstraat,, Rokin, Damrak) 

-- Pleinen (eventueel ingaan op voorbeelden: Dam, Leidseplein, Rem-

brandtplein,, Stationsplein) 

-- Parken (eventueel ingaan op voorbeelden: Vondelpark, Oosterpark, 

Westerpark) ) 

-- Markten (eventueel ingaan op voorbeelden: Waterlooplein, Albert 

Cuypmarkt,, Lindenmarkt, Noordermarkt, Dappermarkt) 

-- Buurten (eventueel ingaan op voorbeelden: Jordaan, de Pijp, de Wallen, 

Indischee buurt en Staatsliedenbuurt) 

-- Stadsdelen (eventueel ingaan op voorbeelden: Centrum, Zuid-Oost, 

Noord,, West en Oost) 

Ookk deze vragen zijn bedoeld om de informanten te laten praten over bele-

vingenn in het publieke domein. Zo wordt bijvoorbeeld gevraagd: komm je wel 

eenss in de Jordaan? Als dat het geval is wordt gevraagd naar het meest recen-

tee voorbeeld hiervan. Vervolgens wordt ten aanzien van deze beleving de 

vragenn behorend bij punt 1 en 2 gesteld aan de informant. 

Omm na te gaan of de stedelijke belevingen betrekking hebben op het publie-

kee domein, heb ik gevraagd naar de manier waarop de informanten zich 

verhoudenn tot de ruimtes waar ze over praten. Ik heb gevraagd hoe vaak ze 

err komen, of ze er privileges hebben, of ze personen bij naam kennen en of 

zee het merendeel van de aanwezigen beschouwen als bekenden, vrienden of 

onbekenden. . 
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Abstract t 

Inn this study I focus on urban social life in general and in particular on social life in 

thee public realm. This realm consists of those public spaces, such as parks, streets 

andd cafes, where most people present are strangers, people who do not share bio-

graphicall  information. This realm is typical for urban societies and the users of 

thiss public space are commonly thought to interact with each other in an anony-

mouss and superficial way, as is presented in the urban sociological literature. 

However,, my qualitative research explores this public realm and identifies a new 

concept,, which I have coined the 'warm city'. This concept refers to interactions in 

thee public realm, which are not only anonymous and fleeting, but also have per-

sonall  and intimate dimensions. In this sense, such interactions are felt to be posi-

tivee and 'warm'. 

Conceptss such as urban anonymity and non-involvement play an important role 

inn the literature on conduct in the public realm. Goffman's 'civil inattention' 

(1963:: 84) is a well-known example of this 'cold' perspective. Goffman's concept 

describess the principle that guides behaviour among people who do not know 

eachh other. For example, when passing in the street, people look at each other for a 

shortt period, without any form of recognition. Next, they divert their gaze so as 

nott to embarrass the other person. Lofland's A World of Strangers (1985) is another 

examplee of the sociological tradition which emphasises the coldness of interac-

tionss in the public realm. 

Theree are few, if any, examples of sociological research which examine alternative, 

moree intimate forms of interaction in the public realm. This blind spot originates 

inn an academic worldview that presents public and private realms as opposite do-

mains.. The public realm stands for reason, secondary relations, anonymity and 

control,, while the private realm stands for emotions, primary relations, intimacy 

andd expression. This polarisation, however, is value-infused and overlooks the re-
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alityy of new urbanity in which fun and amusement dominate the public world. Such 

behaviourr is strongly influenced by new urbanites: young people with a high educa-

tionn and relatively a lot of spare time. The concepts used by sociologists no longer 

seemm to be suitable to describe this new character of the public realm. The aim of 

thiss study, therefore, is to explore 'the warm city'; that is, to examine the ways in 

whichh people are positively involved with others in the public realm. 

Threee questions guide the exploration of this new field: 1) what is the spatial context 

off  urban warmth?, 2) which forms of interactional involvement exist?, and 3) what is 

thee duration of the warm city? These questions are described briefly below. 

11 The concept of the warm cityy refers to a spatial context of involvement. Is it pos-

siblesible to locate urban warmth in certain spaces or places and, if so, which circum-

stancess influence this? 

22 We know that many interactions in the public realm are anonymous, fleeting 

andd impersonal, but are there also interactions in which one experiences involve-

mentt or intimacy? What forms do these interactions have? How do they start and 

develop? ? 

33 Finally the dimension of time is also important in urban interactions. Does the 

warmm city only consist of a series of non-integrated experiences of urban warmth 

whichh all have a fleeting character? Or are there also longer periods in which one ex-

periencess the warm city? 

II  have chosen Amsterdam as a research site because it is a prime example of a city in 

whichh new urbanity is manifested. More than half the population consists of singles 

andd couples without children, which has its effect on the presence and use of the 

publicc realm. Furthermore, having lived in Amsterdam for many years, my own 

first-handfirst-hand experience helps to contextualise the experience of my informants. 

Thee core of this study consists of interviews. In total 1 have interviewed 45 persons. 

Mostt of the participants belonged to the age-category of 25-35 2nd have lived be-

tweenn 5-10 years in Amsterdam. In general the informants lived in the neighbour-

hoodss and quarters next to the centre of Amsterdam. Their professions varied: ac-

countant,, theatre technician, student, secretary and so on. Most of them lived alone 

andd enjoyed a way of living that allowed themm to spend a great deal of time in public 

areas.. Women and men were equally represented. The interviews were open in 

character,, so respondents could freely discuss their experiences of the public realm, 
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suchh as sitting in the Vondelpark, going to a cafe, shopping downtown and going to 

aa market. I was interested in what they did in those situations, what forms of interac-

tionss they encountered, and what kind of feelings and thoughts they had during 

thosee public interactions. The method I used is the 'constant comparative method' 

(Glaserr & Strauss 1967:101). With this approach the study takes place in interaction 

withh the researched reality. The researcher reflects constantly on the gathered data 

andd reacts to the developments in the study by formulating new questions and focus 

points. . 

Myy findings indicated that urbanites make the public realm meaningful by wilfull y 

andd playfully interacting with others in this realm. My results show that during 

thesee interactions people try to gather information in order to define the identity of 

others,, to probe situations and to present themselves. This process of reflection, 

conceptualisation,, and interaction diminishes the distance between strangers and 

createss the experience of urban warmth. 

Whenn persons wish to experience urban warmth in the public realm, they have to 

redefinee the rule of'civil inattention' in order to create another way of interaction in 

whichh it is possible to experience the warm city. I have coined this kind of inter-

actionn 'civil attention'. Those who stick to this 'rule' respect the privacy of others, 

whilee at the same time interacting with others. When observing they do not stare, 

duringg eye contact there is no prolonged gaze, and while having a conversation they 

avoidd uncomfortable subjects. 

II  consider these interactions as small and temporary institutions, which have certain 

formss and meanings (as in the case of institutions of'family' and 'work'). These are 

thee building blocks which people use to transform the public realm into a place in 

whichh they experience urban warmth. To examine the start and development of 

'warmm interactions', I use an almost microscopical perspective. I focus on the subtle 

wayss in which persons create step-by-step involvement with others. 

Thee three main questions structure the chapters of the dissertation. In chapter 2, I 

focuss on the spatial context of the warm city. In the chapters 3,4,5 and 6,1 focus on 

typess of interactions. In chapter 7,1 focus on the dimension of time. 

Inn chapter 2, 'The pliable landscape of the cold/warm city', I show that the warm city 

iss not related to the whole city. A lively environment, caused by the integration of 
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functionss and a 'small-scale' urban structure, is the breeding ground of the warm 

city.. The presence of many people does not immediately lead to involvement with 

others.. Depending on the situation one is in and the interpretation one makes of 

others,, crowded places are experienced as either attractive, of no interest, or repul-

sive.. The way in which one categorises other people - as belonging to a category near 

orr distant from them - is also decisive for experiencing urban warmth. 

Inn addition, the character of urban warmth varies from place to place. For example, 

theree are places in which the dominant interaction form is people watching, 

locationss where people go to for a chat, and places where one goes to to seduce peo-

ple.. This geographical knowledge is stored in a mental map of Amsterdam, the map 

off  the warm city. An informant's mental map is not static, but develops over years. It 

iss the result of urban socialisation, which takes places through one's own experi-

ences,, through images projected by the media, and from urban guides - people who 

havee lived in the city for a longer time and who are willin g to share their knowledge 

onn the public realm with those less experienced. 

Afterr addressing the spatial context I focus on 'warm' interactions. The order of 

thesee chapters is based on the types of interaction I discuss. In chapter 3 and 4, inter-

actionss are described which fit the traditional 'cold' perspective of the public realm. 

Inn chapter 3, 'The public realm as a place for watching people', I focus on the mean-

ingg people attach to looking at others. I show that watching people is more than ob-

servingg others from a distance. There is side-involvement, such as that which occurs 

whenn people pass each other in the street, and main-involvement, during which one 

observess the other intensively. Involvement has an emotional and a reflective side. 

Duringg the former, one experiences the other emotionally, during the latter one re-

flectss on the behaviour of the other and looks for an explanation of his of her con-

duct.. Watching people stimulates self-reflect ion, during which one compares one-

selff  with others. The attention for others also results in a watching-game, during 

whichh time people guess about the identity of the other. 

Inn chapter 4, 'The public realm as a place for fleeting interactions', I analyse the 

warmthh of interactions which last only a few seconds. I have distinguished three 

formss of fleeting interactions. 1) Short verbal contact that breaches the rule of si-

lencee and impersonality among strangers. Short verbal interactions have several 

connotations.. They can be playful and impulsive, and can also be used for placing a 

complimentt or for sharing an experience. 2) Tactile contact varies from laying a 
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handd on someone's shoulder while passing in a busy cafe, to physical interplay on 

thee dancefloor. In the first example touching has a secret character, during the sec-

ondd there is negotiation about the character of the interaction. 3) Eye contact that 

bridgess the distance between strangers. This contact can be used for communicating 

recognition,, kindness and attraction. 

Inn chapter 5, 'The public realm as a meeting place for strangers', I show that interac-

tionss between strangers do not only have a fleeting character. Encounters can also 

bee built up step-by-step. In such situations, the interactors gather information to 

definee the identity of the other and then decide how to approach him or her. They 

lookk for a common ground to start and continue the conversation. Once social or 

culturall  familiarity is discovered, people feel recognition, and a temporary friend-

shipp develops. During intimate and erotic encounters the distance between strang-

erss almost disappears. This takes place through a) the direct approach, which con-

sistss of an explicit comment inviting the other into an erotic transaction, or b) the 

phasedd approach, which consists of a series of moves during which people test how 

farr they can go. The encounters become more personal when it 'clicks', which 

meanss that people feel an instant mutual recognition, generating trust and under-

standing. . 

Thee exploration of the warm city is not limited to interactions among strangers. In 

chapterr 6, 'The public realm as a meeting place for friends and acquaintances', I 

focuss on the way in which people who do share biographical information interact 

withh each other in the public realm and what this means for their involvement with 

thiss realm. Being with friends does not necessarily prevent involvement with the 

publicc realm. In the company of friends and acquaintances, persons achieve urban 

warmthh in two ways. First, they combine being together with paying attention to 

strangers.. This is done by observations, fleeting contacts and encounters. Secondly, 

personss develop and affirm relationships with known others during accidental 

meetingss and planned encounters. In the public realm, one encounters friends one 

hass lost sight of, familiar strangers (persons one only meets in the public realm), and 

off  course present day friends and acquaintances. 

Afterr exploring the spatial context and interactions related to the warm city, I ad-

dresss the dimension of time. In chapter 7, 'The public realm as a space for extended 

experiences',, I show that the warm city does not only exist as a series of isolated in-

teractions,, but also in periods of longer duration, which I have called 'lovely day-
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experiences',, using a concept from my informants. I have distinguished three types 

off  lovely day-experiences. 1) The solitary experience, during which time the partici-

pantss stay by themselves and enjoy the public realm through observations and fleet-

ingg contacts. 2) The adventurous day, which takes place en groupe and is character-

isedd by a chain of events and encounters with friends, acquaintances and strangers. 

3)) The euphoric experience, which is characterised by a hedonistic submergence in 

ann intense experience of the public realm (particularly night life). 

Inn chapter 8, 'The region of the warm city', I summarise my findings and place them 

inn an historical and societal context. Although my research has focused on the 

micro-levell  of interactions, in this last chapter I refer and relate to some historical 

andd social-economic dimensions of the warm city. I show that aspects such as cul-

ture,, generation, class, gender and income influence the resources for experiencing 

thee city as warm. I also show that although the warm city is specifically related to 

'neww urbanity', there are traces of urban warmth in other periods of urbanity (for 

example,, with the flaneur in Paris in the second half of the 19th century). 

Finally,, my study suggests that we can develop skills to create the experience of the 

warmm city by gaining insight into how urbanites manage their experience of the 

publicc realm. This knowledge can be acquired by using an approach which explores 

howw people give meaning to and derive meaning from the social and spatial envi-

ronmentt of the public realm. With this study I have given the first impetus to re-

searchh the public realm in this way. Further exploration of the warm city concept is 

requiredd among other urbanites, in other cities, and during other historical times. 



Hoee gaan we met elkaar om in het 
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Inn tegenstelling tot de traditionele 

sociologischee visie laat 

zienn dat de contacten in dit publieke 

domeinn ook persoonlijke, vriendelijke 

enn intieme dimensies kennen. De stad 

iss niet alleen koud, maar ook warm. 

Viaa ogenschijnlijk triviale interacties 

rakenn stedelingen op diverse manieren 

betrokkenn bij anderen. Deze interacties 

zijnn kleine, tijdelijke instituten, met een 
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