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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-
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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. 


