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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. 




