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HOOFDSTUKK 4 

DieDie kleine momenten, daar geniet ik heel veel van 

Hett publieke domein als plek voor terloopse 
contacten n 

Inleiding g 

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

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

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

see contacten. Ik beschrijf hoe stedelijke warmte ontstaat tijdens minimale 

interacties,, zoals oogcontact en terloopse opmerkingen. Terloops contact 

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

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

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

blijvenn deze interacties beperkt tot enkele momenten van wederzijdse in-

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

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

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

voorbeeldd van de afstandelijke en onpersoonlijke omgang in de publieke 

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

Cauleyy 1977). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tactielee en visuele contacten. 

Hett publieke landschap van korte verbale contacten 

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

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

zegt:: hé, koudje gevat, of zoiets." 

Eenn van de belangrijke publieke omgangsregels is dat onbekenden elkaar 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hijj  reageerde daar leuk op en sprong verschrikt opzij." 

Doorr te overdrijven doorbreken de passanten de gangbare afstandelijke 

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

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

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

persoonn die hem drugs aanbiedt op de Nieuwendijk: 

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

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

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

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

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

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

zoo ver is." 

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

stondigg delen van ervaringen vindt bijvoorbeeld plaats bij het bezoeken van 

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

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

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

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

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

Tijdenss terloopse verbale interacties waarin passanten een ervaring delen, 

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

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

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

kee gemeenschap. Een vrouw van 52: 

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

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

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

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

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

ietss deelt, uit die etalage." 

Diversee kortstondige verbale interacties hebben een meer serieus karakter. 

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

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

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

passing. . 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tegenn je zegt. Dat vind ik heel leuk." 

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

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

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

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

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

niett eng is." 

Eenn ander aspect van terloopse opmerkingen is dat personen deze contacten 

onderr bepaalde omstandigheden als bemoeizucht, ongevraagd commen-

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

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

sterdam: : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cipantenn de interacties door het contact bewust terloops en vrijblijvend te 

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

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

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

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

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

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

uurr 's ochtend over straat om boodschappen te doen. 

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

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

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

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

Dee initiatiefnemers gebruiken de terloopse opmerking om zich te distanti-

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

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

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

intimiderendee en kwetsende opmerkingen horen bij de koude stad, maken 

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

vluchtigee interacties uiterst betekenisvol zijn. Tijdens terloops contact waar-

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

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

kenningg en nabijheid. 

Eenn andere vorm van terloops contact is het aanraken dat plaatsvindt 

tussenn onbekenden. Ook het vluchtige tactiele contact heeft uiteenlopende 

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

hieropp in. 
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Hett publieke landschap van aanrakingen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vann degene die gepasseerd wordt. Duwen, betasten, vasthouden of knijpen 



82 2 Dee warme stad 

doorbrekenn de vrijblijvendheid van het aanraken en zijn dan ook uit den 

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

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

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

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

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

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

waarbijj  personen een keuze maken voor een persoon die ze aantrekkelijk 

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

Eenn vrouw van 19: 

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

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

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

zijn." " 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

doorr beide tastpartners spreekt een bevestiging van en toestemming in het 

aanraken.. Een man van 28: 

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

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

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

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

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

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

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

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

homoseksuelee contacten. Stilte zou kenmerkend zijn voor deze contacten, 

omdatt zij bescherming biedt tegen aandacht van vijandige buitenstaanders; 

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

pijnlijk ee gevolgen kunnen hebben. Ook tijdens heterocontacten vindt het 

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

zwijgenn dan ook goud tijdens erotische aanrakingen tussen heteroseksuele 

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

InIn situaties waarin personen elkaar passeren en onzekerheid bestaat over de 

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

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

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

dee erotische spanning te verhogen ofte continueren. Het gesproken woord 

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

dee tastpartners weinig interessegebieden delen of als de verbale presentatie 

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

der. . 

Dee discussie rond ongewenste intimiteit of seksuele intimidatie heeft in-

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

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

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

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

Hett publieke landschap van oogcontact 

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

dienenn te vermijden waarin herkenning en interesse tot uitdrukking ko-

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

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

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

zijj  kunnen anticiperen op hun gedrag en elkaar soepel kunnen passeren.' 

Persoonlijkk oogcontact met anderen wordt uit de weg gegaan om zich te be-

schermenn tegen te veel indrukken en om ongewenste aandacht te voorko-

menn (Lofland 1985, Milgram 1970, Simmel 1902/03). 

Onderzoekk naar de frequentie van oogcontact in stedelijke en niet-stede-

lijk ee gebieden bevestigt de stelling dat personen in stedelijke gebieden min-

derr vaak oogcontact aangaan (Newman & McCauley 1977)-2 Toch beleven 

mijnn informanten veelvuldig persoonlijk oogcontact in het publieke do-

mein.. Ze beschrijven het als "een fenomeen" en "iets dat je raakt". Een 

vrouww van 25: "Dat komt veel dichter bij jezelf. Dan heb je contact gewoon. 

Hett is dan toch heel anders als dat je gewoon iemand ziet zonder dat hij jou 

ziet." " 

Reciprociteitt is onlosmakelijk verbonden met oogcontact, zoals Simmel 

elegantt weergeeft in het volgende citaat: 

'Inn dem Bliek, der den andern in sich aufnimmt, offenbart man sich 

selbst.... Man kan nicht durch das Auge nehmen, ohne zugleich zu ge-

ben.. Das Auge entschleiert dem Andern die Seele, die ihn zu entschlei-

ernn sucht. Indem dies ersichtlich nur bei unmittelbarem Bliek von 

Augee in Auge stattfindet, ist hier die vollkommenste Gegenseitigkeit im 

ganzenn Bereich menschlicher Beziehungen hergestellt' (Simmel 1908: 

648). . 

Doorr de reciprociteit krijgt het oogcontact een speciale betekenis. Mij n in-

formantenn vertellen dat "oogcontact je een prettig gevoel kan geven" en "als 

jee leuk oogcontact hebt, kan dat je hele dag goed maken". De positieve aan-

dachtt van de ander die tot uitdrukking komt in het oogcontact streelt hun 

egoo en doet hun zelfvertrouwen goed. Ze ervaren dit contact geregeld tij -

denss bijvoorbeeld het fietsen door de stad, zitten in de tram, lopen over de 
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straatt en het uitgaan in cafés, clubs en discotheken. Hoe komt deze beleving 

vann de publieke sfeer tot stand? 

Hett eerste moment van oogcontact heeft een impulsief en automatisch 
karakterr (Douglas & Atwell 1988). Er is sprake van een instinctieve lichame-
lijk ee reactie: bij het zien van de ander reageren de pupillen door groter of 
kleinerr te worden. Dit heeft effect op de betekenis van de interactie: 'When 
wee see pupils looking at us expand, we respond more positively toward that 
personn than we otherwise would do' (ibid: 57). Bij de betekenisgeving van vi-
sueell  contact speelt de gezichtsuitdrukking een belangrijke rol, met name de 
oogledenn en de wenkbrauwen. Door de gezichtsuitdrukking van de ander 
waarr te nemen zijn personen in staat 'om met vrij grote zekerheid gevoelens 
enn stemmingen bij anderen af te lezen' (Gehl 1978: 55). Een man van 44: 

"Zaterdagg nog had ik oogcontact in de tram. Een leuk meisje waar je je 
ogenn niet van af kunt houden. Zij kijkt dan terug. Waardoor je een ge-
voell  van binnen krijgt. Oogcontact en een glimlach, dat is al contact. 
Watt er dan verder gebeurt is grotendeels fantasie." 

Visueell  contact heeft uiteenlopende betekenissen. Bij amicaal oogcontact 

latenn de participanten merken dat ze de presentatie van de ander op prijs 

stellen.. Het aangaan van vriendelijk oogcontact gaat gepaard met een be-

paaldee instelling. De betrokkenen gaan er van uit dat het oogcontact niet 

hoeftt te leiden tot een verbale interactie. Een vrouw van 21: 

"Volgenss mij is dat ook een soort toeval, dat je blik elkaar zo kruist. Dat 
jee denkt van: zo, hé wat een aardig iemand. En dan glimlach je gewoon. 
(...)) Maar verder hoeft dat niet te gaan, je hoeft niet te zeggen van: 'Eh, 
wijj  liggen elkaar vast heel erg. We zouden ergens wat moeten gaan 
drinken'." " 

Anderee voorbeelden van terloopse visuele interacties zijn de goedbedoelde 

glimlachh en de blik van verstandhouding. De goedbedoelde glimlach heeft 

betrekkingg op situaties waarin personen per ongeluk de ander tot last zijn, 

zoalss bij het bijna tegen elkaar aanbotsen op straat. Met deze vriendelijke vi-
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suelee interactie bieden ze hun excuses aan voor hun onoplettendheid en her-

stellenn ze de publieke orde. Tevens geven ze aan te goeder trouw te hebben 

gehandeldd (zie ook Goffman 1963: 132). De blik van verstandhouding komt 

tott stand tijdens een situatie waarin sprake is van een gedeelde ervaring. De 

participantenn bevestigen elkaar in hun opvatting over de definitie van de si-

tuatie,, waarmee ze geconfronteerd worden. Het is een welhaast automati-

schee reactie op een situatie die de publieke orde verstoort, zoals een verkeers-

ongelukk en een conflict tussen twee drugsverslaafden. Een man van 28: 

"I kk weet wel dat het gebeurt, zoals oogcontact met een jongen of meis-

je.. Als een zwerver of iemand anders iets raars doet of je ergert je aan 

iets,, zoals een fout geparkeerde auto. Dat je dat aan iemand laat mer-

kenn en dat van die ander een blijk van herkenning terugkomt. Het ge-

beurtt wel vaak op de fiets." 

Tijdenss erotisch oogcontact voelen personen zich lichamelijk aangetrokken 

tott de ander en beleven hem of haar als bijzonder en aanlokkelijk. In een 

fractiee van een seconde hebben ze een visueel rendez-vous, zoals Raban 

meesterlijkk beschrijft in het volgende citaat: 

Tnn the crowd, I catch the eyes of girls - that rapid, casual, essentially 
urbann interrogation: a glance held between a man and a woman fixes 
eachh for a moment, gives them back at least the minimal identity of 
theirr sex. The train pulls away from the platform, and she too, behind 
thee double glass of the carriage window, but we have made each other 
existt for an instant; another belonging, of a kind' (Raban 1988: 248, 9). 

Dee erotische opwinding tijdens oogcontact wordt gestimuleerd door te fan-

taserenn over de ander. Aantrekkelijke passanten geven aanleiding tot lust-

vollee gedachten, waarbij personen zich voorstellen hoe het is om met de an-

derr seks te hebben. Ze raken opgewonden door aandachtig te letten op 

diversee elementen van iemands 'zelfpresentatie', zoals lichaamshouding, 

kledingg en stem. Douglas & Atwell (1988:187) spreken in dit verband over: 

'.... archetypes that trigger sexual feelings without love. These are often called 
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'Thee Look', meaning the archetype of a face that triggers lust. But these 

sexuall  archetypes can be almost anything ...'. 

Eenn man van 28: "Ik val vooral op vrouwen die er arrogant uitzien en 
professioneell  gekleed zijn, zoals een mantelpakje. Als ik met het open-
baarr vervoer reis probeer ik tegenover zo'n vrouw te zitten en zoek ik 
oogcontact.. Gewoon voorzichtig flirten. Ik fantaseer dan een heel ver-
haall  hoe we elkaar ontmoeten, elkaar versieren en hoe we met elkaar 
vrijen." " 

Eenn vrouw van 24: "Ik denk dat iedereen dat wel heeft. Dat je een man 
ziett die aantrekkelijk is. Door zijn houding of omdat hij er gewoon 
goedd uitziet. Oogcontact maakt het spannend. Dat je dan gaat dagdro-
menn over hoe het is om met hem te vrijen." 

Oogcontactt krijgt niet alleen een erotisch karakter door de gezichtsuitdruk-
kingg van de ander, diens zelfpresentatie en het gebruik van fantasie maar 
ookk door de duur van de interactie. Het oogcontact wordt langer aangehou-
denn dan vriendelijk oogcontact en vindt in situaties van ruimtelijke nabij-
heidd herhaaldelijk plaats. Een man van 32: 

"Hett kan zijn met een vrouw, een heel aardig iemand. (...) Bij interes-

santee meisjes waar je op dat moment op uit bent. Dan kijk je iets langer 

enn dan durf je dat oogcontact ook langer vol te houden." 

Hett terloopse erotische oogcontact gaat gepaard met een vrijblijvende hou-
ding.. De betrokkenen verwachten niet meer dan een erotische beleving van 
hett oogcontact. Een vrouw van 26 verwoordt dit als volgt: "Het is niet echt 
flirtenn van: 'Hé, lekkere man, met jou wil ik wat'. Het is gewoon leuk, 
speels." " 

Oogcontactt krijgt in sommige situaties de romantische betekenis van 
liefdee op het eerste gezicht. De visuele interactie krijgt zo'n sterke emotione-
lee lading, omdat de ander lijk t op iemand die geassocieerd wordt met een 
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liefdeservaringg uit het verleden (Douglas & Atwell 1988). Doorgaans zijn ze 

zichh niet bewust van dit mechanisme: 

'.... some earlier experience has produced an archetype in their subcon-

sciouss memories that lies ready to spring into life when triggered by 

someonee who looks, talks, acts, or feels the same as the original 

imprinterr of the love archetype' (ibid: 185). 

Behalvee de vriendelijke, erotische en romantische betekenis van oogcontact 
doett zich een andersoortige sterke visuele ervaring voor, een waarin sprake 
iss van "diepe herkenning". Tijdens deze vorm van oogcontact hebben per-
sonenn het gevoel dat ze een bepaalde levenshouding delen met de ander. Zij 
hebbenn het gevoel de ander goed te kennen. Een vrouw van 27 geeft hiervan 
eenn voorbeeld: 

"I kk fietste in de Haarlemmerstraat, naar school of zo. Zij fietste ook. Ik 
keekk vanuit de verte haar vrij lang aan en ik herkende iets van mezelf. 
Hett was een open en mooie vrouw. Dat gaf me een gevoel van niet al-
leenn vertedering. Bijna iets goddelijks, een herkenning, een beetje een 
ietss zoeken. Ik dacht iets te herkennen van niet alleen proberen aan 
aardsee geneugten te hangen." 

Bijj  terloops oogcontact vervolgen de passanten hun weg na het moment van 

dee visuele interactie. Het contact tijdens de paar seconden waarin ze elkaar 

passeren,, leidt zelden tot een verbale interactie. Mobiliteit beperkt het con-

tact,, maar het geldt ook als een stimulans voor de expressie van aandacht en 

affectie.. Als personen in beweging zijn ervaren ze het doorbreken van de re-

gell  van 'beleefde onoplettendheid' niet als onbeleefd of bedreigend, omdat 

err geen 'claim' vanuit gaat (Goffman 1963:145). Door het terloopse karakter 

heeftt het contact geen verdere consequenties. Juist door de bescherming 

vann mobiliteit komt het oogcontact makkelijk tot stand en kan affectie ge-

toondd worden. 

Inn situaties waarin personen gedurende langere tijd in eikaars nabijheid 

verblijven,, zoals in cafés, het openbaar vervoer en discotheken, heeft het 
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oogcontactt een ander karakter. Het contact is minder vrijblijvend en dwingt 
dee participanten tot voorzichtigheid. Anders kan de ander zich ongemakke-
lijk ,, of zelfs geïntimideerd gaan voelen. Om dit te voorkomen houden per-
sonenn rekening met elkaar door een bepaalde afstand te bewaren en zich 
niett opdringerig op te stellen. Hierdoor krijgt het oogcontact een terloops 
enn vrijblijvend karakter. Dit geeft ruimte om te onderhandelen over de bete-
keniss van het oogcontact: via aftasten en afwegen komen de betrokkenen tot 
eenn gedeelde definitie van de situatie. 

Inn stilstandsituaties kan de periode van afwisselend oogcontact een lange 
tijdd in beslag nemen, een uur of zelfs een avond. Om de ander niet in verle-
genheidd te brengen heeft het oogcontact elke keer een terloops karakter en 
duurtt het slechts luttele seconden. Staren is uit den boze. Het vrijblijvende 
karakterr wordt daardoor te niet gedaan. Een man van 30: 

"Hett moet niet te opvallend zijn. Dan is het eng op een of andere ma-
nier.. Je moet iemand niet doordringend aankijken. Het moet echt heel 
steelss zijn en nauwelijks zichtbaar. Maar dat de ander ook heel steels 
kijk tt en dan is het een soort spel." 

Hett aanhouden van oogcontact gaat vaak vooraf aan een meer uitgebreide 
interactievormm tussen onbekenden (Goffman 1963: 91, 2). In zo'n situatie 
gebruikenn en interpreteren personen het oogcontact als 'a sign of approach-

ability'ability' (Douglas, Rasmussen & Flanagan 1977:174).3 In het volgende hoofd-
stukk ga ik hier op in. 

Slotbeschouwing g 

Dee hier besproken interacties behoren tot de dagelijkse publieke contacten 

inn het publieke domein, die zich kenmerken door oppervlakkigheid, vluch-

tigheidd en anonimiteit. Het gaat om interacties die veelvuldig plaatsvinden 

enn die typisch zijn voor de stedelijke wereld. In dit hoofdstuk is duidelijk ge-

wordenn dat terloopse contacten onder bepaalde omstandigheden meer zijn 

dann oppervlakkige en nietszeggende interacties. In uiteenlopende situaties 
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gaatt het terloopse contact met stedelijke warmte gepaard. Dit is des te frap-

panterr omdat juist deze terloopse interacties in menig stadssociologische 

beschouwingg worden aangehaald als voorbeelden van de afstandelijke en 

kill ee omgang in steden. 

Terloopsee opmerkingen worden om diverse redenen geplaatst, zoals ver-

maak,, humor, het maken van een compliment en het delen van een erva-

ring.. Deze interacties hebben vaak een impulsief karakter. In het moment 

geeftt de initiatiefnemer uiting aan zijn gevoelens en gedachten. Omdat bei-

denn andere prioriteiten hebben blijf t de interactie beperkt tot een spontaan 

reagerenn op elkaar. Terloopse verbale interacties kennen ook een meer se-

rieuss karakter. Deze interacties hebben betrekking op het herstellen van de 

publiekee interactieorde. Een ander aspect van terloopse opmerkingen heeft 

betrekkingg op identiteitsvorming. Deze interacties vormen een aanzet om 

naa te denken over de publieke identiteit: hoe een persoon overkomt op an-

deren. . 

Terloopss lichamelijk contact kan toevallig plaatsvinden, of het gevolg 

zijnn van een doelgerichte interactie. In het eerste geval is het voldoende om 

gewoonwegg onder de mensen te zijn en vindt de aanraking bijvoorbeeld 

plaatss tijdens het naast elkaar zitten in het openbaar vervoer. Het ogen-

schijnlijkk toevallige contact wordt gebruikt om opzet te maskeren. De aan-

rakingg vindt plaats onder het mom van functioneel fysiek contact. Als per-

sonenn langdurig in eikaars nabijheid zijn, doet zich een andere situatie voor. 

Dee betrokkenen stellen zich voorzichtig op en tasten af hoe ver zij kunnen 

gaan.. Het niet onderbreken van de wederzijdse aanraking wordt gezien als 

eenn positieve bevestiging van het contact. Het aanraken is een delicate vaar-

digheid.. Waar sprake is van onderlinge betrokkenheid, is dit het gevolg van 

eenn proces waarin personen hun gedrag stap voor stap op elkaar afstem-

men,, zodat een fysiek samenspel ontstaat waarin beiden zich op hun gemak 

voelen. . 

Alss personen in de stad zijn, hebben ze om uiteenlopende redenen oog-

contactt met onbekenden. Naast functioneel oogcontact waarmee personen 

hett voetgangersverkeer regelen, heeft oogcontact diverse andere betekenis-

dimensies.. Door elkaar aan te kijken maken personen onder andere duide-

lij kk dat ze elkaar aardig vinden, dat ze hetzelfde denken van een situatie 
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waarmeee ze geconfronteerd zijn en dat ze een gesprek willen beginnen. Ero-
tiek,, liefde op het eerste gezicht en zielsverwantschap zijn andere, meer hef-
tigee vormen van terloops visueel contact. 

InIn dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat er meer schuilgaat achter ter-
loopss contact dan zo op het eerste gezicht kan worden waargenomen. Vele 
vann deze interactiess hebben een louter zakelijk karakter en zijn er op gericht 
omm de publieke interactieorde te handhaven ofte herstellen. Maar behalve 
ditt functionele aspect kent terloops contact tal van andere betekenisdimen-
sies.. Deze betekenissen geven het publieke domein een ander karakter. Ze 
makenn de publieke wereld minder anoniem en veranderen haar in een om-
gevingg waarin personen onderling betrokken zijn tijdens momenten van 
onderr andere humor, vriendelijkheid, hulp en erotiek. Stedelijke warmte 
wordtt dus ook ontleend aan de meest terloopse vormen van contact tussen 
onbekenden.. Dit is ook het geval tijdens minder vluchtige interacties in het 
publiekee domein. In het volgende hoofdstuk ga ik hierop in. 

Noten n 

ii  Diverse studies hebben betrekking op het scannen en navigeren van voetgangers 
waardoorr de publieke orde in stand blijft (Cary 1978, Collet & Marsh 1974, 
McPhaill  & Wohlstein 1986). 

22 Newman & McCauley (1977) zijn nagegaan of het inderdaad zo is dat in steden 
oogcontactt tussen onbekenden minder vaak voorkomt dan in kleinere samenle-
vingsverbanden.. De onderzoekers hebben geteld hoeveel passanten oogcontact 
hebbenn met hun proefpersonen in een kleine stad en een grote stad. Tussen de 
zeventigg en de tachtig procent van de passanten maakt oogcontact met de proef-
persoonn in de kleine stad. In de grote stad schommelt het percentage tussen tien 
enn twintig procent (ibid: 552). 

33 Bij de totstandkoming van homo-erotische ontmoetingen kent het oogcontact 
eenn specifieke vorm. Het contact begint met 'a holding or penetrating look shot 
directlyy into other's eyes' (Delph 1978: 49, 50). Als de interesse niet wederzijds is 
houdtt het staren op. In de voorbeelden die mijn informanten geven, ligt de initi-
ërendee kracht van oogcontact in de terloopse herhaling ervan, waardoor vreem-
denn met elkaar in gesprek komen. 




