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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. 



M M Dee warme stad 

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 



22 2 Dee warme stad 

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 
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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. 


