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HOOFDSTUKK 3 

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

Hett publieke domein als kijkruimte 

Inleiding g 

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

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

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

besteedd aan de wijze waarop stedelingen betekenis geven aan het kijken 

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

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

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

Doorr deze afstandelijke onderzoeksmethode wordt het eenzijdige beeld 

vann het kill e observeren gereproduceerd: 

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

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

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

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

wall'""  (Jenks 1995: 4). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nauwkeurigg en uitgebreid bestudeerd worden, waardoor het observeren 

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

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

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

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

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

opgevangen. . 

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

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

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

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

'Tutututut'." " 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vann het sociale leven. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lij kk (McCall & Simmons 1978: 52). Dit houdt in dat personen zich afvragen 
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hoee ze zich zouden gedragen in situaties waarin anderen zich bevinden. 

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

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

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

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

zichh van anderen die zich op een bepaalde wijze presenteren: 

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

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

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

omm een tatoeage te nemen." 

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

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

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

encouragementt of any sort that motivates participants to continue their 

pursuits11 {Stebbins 1992: 63). 

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

tussenn een man en een vrouw moest denken aan een woordenwisseling 

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

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

rustigg moest blijven." 

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

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

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

mogelijkheden. . 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Personenn fantaseren over aspecten van iemands biografische achtergrond, 
zoalss de thuissituatie, werk, relaties en seksleven. Een vrouw van 19: 



66 6 Dee warme stad 

"Jee probeert je voor te stellen als iemand met iemand langs loopt..., dat 

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

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

datt ze er überhaupt één hebben." 

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

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

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

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

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

dee emoties die ze uiten. Een vrouw van 44: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vann de regel van beleefde aandacht heeft drastische gevolgen (Gardner 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

verenn onmogelijk maken (door bijvoorbeeld een andere lichaamshouding 

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

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

Personenn continueren de regel van beleefde aandacht ook in situaties 

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

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

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

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

ëerdee fantasiebeeld. De betrokkenen willen hun beeldvorming niet ont-

krachtenn door verbaal contact. Een man van 28: 

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

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

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

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

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

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

Slotbeschouwing g 

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

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

tificeren.. Informatiemanagement heeft tevens betrekking op de zelfpresen-

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

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

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

ïntimideerdd raken. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dee onbekenden maken de stad juist interessant en persoonlijk. 

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

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

naarr onbekende anderen, waardoor het publieke domein gekenmerkt wordt 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

toiree aan gedragsmogelijkheden. Door deze aspecten van het kijken naar 

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

kee warmte. 

Hett kijken naar mensen is een van de manieren waardoor stedelijke 

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

Noot t 

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




