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HOOFDSTUKK 5 

IkIk hoor graag andere verhalen 

Hett publieke domein als ontmoetingsruimte 
vann onbekenden 

Inleiding g 

Inn de vorige twee hoofdstukken zijn interactievormen ter sprake gekomen 

diee passen in het beeld van het publieke domein als een sociale wereld die 

bestaatt uit vluchtige, anonieme en oppervlakkige contacten: het kijken 

naarr mensen en terloopse vormen van contact. Bij nadere beschouwing 

blijk tt dat stedelijke warmte schuilgaat in deze interacties en dat ze op ver-

schillendee manieren betekenisvol zijn voor de participanten. De contacten 

diee ik in dit hoofdstuk bespreek, hebben een minder terloops karakter. In 

dee verkenning van de warme stad ga ik nu in op een vorm van stedelijke 

warmtee waarin stedelingen elkaar langer dan een tel of twee ontmoeten. 

Dezee ontmoetingen vallen per definitie onder wat Goffman 'gerichte in-

teracties'' (Goffman 1963: 24) noemt, interacties waarin personen zich be-

wustt zijn van de wisselwerking die tussen hen plaatsvindt. Coördinatie en 

coöperatiee zijn noodzakelijk om een 'gerichte interactie' tot stand te bren-

genn (Couch 1986, Miller & Hintz 1997). De participanten stemmen hun ge-

dragg op elkaar af om te komen tot een gezamenlijke activiteit. Dit resul-

teertt in uiteenlopende ontmoetingsvormen met verschillende betekenis-

sen,, die ik in de komende pagina's beschrijf. 

Opp basis van de betekenis van de ontmoetingen onderscheid ik twee ca-

tegorieënn interacties, namelijk vriendelijke en intieme/erotische ontmoe-

tingenn tussen onbekenden. De eerste categorie heeft betrekking op contac-

tenn die personen ervaren als "leuk", "aardig", "tegemoetkomend" en 

"gezellig".. De tweede categorie gaat gepaard met gevoelens die worden 
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omschrevenn als "opwindend", "diep" en "hevig". Om het geheel overzichte-

lij kk te houden, bespreek ik deze twee soorten ontmoetingen in aparte ge-

deelten.. In het eerst deel verdiep ik me in vriendelijke gesprekken. In het 

tweedee gedeelte ga ik nader in op intieme en erotische ontmoetingen. 

Hett terrein van vriendelijke ontmoetingen 

Diversee studies over de omgang in openbare ruimtes, zoals bussen (Nash 

1975),, wasserettes (Kenen 1982), cafés en kroegen (Kingsdale 1973, Olden-

burgg 1991), laten zien dat onder bepaalde omstandigheden vriendelijke en 

hartelijkee interacties worden aangegaan, die haaks staan op de gebruikelijke 

typeringg van stedelijke contacten als anoniem, onpersoonlijk en vluchtig. 

Dezee vriendelijke omgang vindt plaats in openbare ruimtes die een sterk 

privé-karakterr hebben, zoals een stamkroeg in de Jordaan of een Turks kof-

fiehuisfiehuis in de Indische buurt. Voor de vaste gebruikers zijn deze geprivati-

seerdee ruimtes een 'thuis buitenshuis' (Lofland 1985: 119), waar de meeste 

personenn elkaar kennen. Ze hebben doorgaans dezelfde culturele en sociale 

achtergrondd en delen hierdoor een gemeenschappelijke identiteit, die ze ge-

bruikenn als referentiepunt tijdens een gesprek. 

Vriendelijkee ontmoetingen vinden evenwel ook plaats in het publieke 

domein,, waar de meeste personen elkaar niet kennen. Deze ontmoetingen 

wordenn bemoeilijkt door het ontbreken van kennis over de culturele en so-

cialee achtergrond van de betrokkenen. Onbekenden moeten op zoek gaan 

naarr aanknopingspunten voor het voeren van een gedachtewisseling. In de 

komendee pagina's geef ik aan hoe ze dit doen. Voordat ik het totstandko-

menn en het verloop van een gesprek bespreek, ga ik in op de redenen om 

vriendelijkee gesprekken aan te gaan. 

Waaromm gesprekken aangaan? 

Loflandd geeft in haar werk aan waarom personen gesprekken met onbeken-

denn vermijden. Juist tijdens interacties met hen ontstaan door het gebrek 
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aann biografische informatie pijnlijk e situaties: 'Errors in definition and thus 
inn action can lead to all sorts of injuries to the self- one's own or other's' 
(Loflandd 1985:14). Maar toch zijn ontmoetingen tussen onbekenden een da-
gelijkss gegeven in het publieke domein. Waarom gaan personen een gesprek 
aann met een onbekende? Dit doen zij omdat deze interacties om uiteenlo-
pendee redenen betekenisvol zijn. In sommige situaties beginnen personen 
eenn gesprek om eenvoudigweg de tijd door te komen, zoals tijdens het staan 
inn een rij voor een toilet en het wachten op een bestelling in een Chinees res-
taurant.. Een man van 28: 

"Ikk hoor graag andere verhalen. Laatst raakte ik bij de Chinees met een 
mann aan de praat. Een echte Amsterdammer. Hij verkondigde allerlei 
levenswijshedenn .... Het is zijn verhaal. Ik vind het leuk om het te ho-
ren." " 

Tijdenss zo'n gesprek gaat het niet zozeer om de persoon, maar om de amu-
sementswaardee van wat de verteller te berde brengt. Deze gesprekken zijn 
doorgaanss situatiegebonden en worden beëindigd als er geen sprake meer is 
vann een samenloop van omstandigheden. De afhaalmaaltijd is klaar, het 
bierr is betaald of één van de twee gesprekspartners stapt uit bij een halte. 

Dezee gesprekken vinden doorgaans plaats in overgangssituaties, een fase 
tussenn twee activiteiten in. Tijdens een pauze in het ritme van alledag heb-
benn personen tijd over die ze vullen met ontspanning en afleiding. In deze 
'liminele'' situaties (Turner 1969: 94)) staan ze los van hun sociale verplich-
tingenn die horen bij hun maatschappelijke rol en staan ze open voor on-
geplandee zaken, zoals contact met anderen. Een vrouw van 26: 

"Hett is vaak als je rustig de tijd hebt om te zitten bij de tram. Dan komt 
hett wel voor en dan vind ik het heel leuk. Even de tijd verdoen tot de 
tramm komt. Een keer kwam er een man die sprak half Engels. Hij was zo 
dronkenn als ik weet niet wat. Dat was gewoon een heel grappig ventje. 
Daarr heb ik de hele weg mee in de tram gezeten. (...) Hij had het over 
Ierland,, over zijn hele leven." 
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Personenn beginnen ook een gesprek omdat ze een specifieke voorkeur heb-

benn voor een categorie personen die ze in de stad tegenkomen, zoals zwer-

verss en toeristen. Hun verschijning intrigeert hen. Ze willen weten hoe deze 

personenn zich voelen en hoe ze denken. De geïnteresseerden maken tijd vrij 

voorr het gesprek. Ze gaan de interactie aan om zich in deze personen te ver-

plaatsenn en hun beleving te delen. Een vrouw van 26: 

"Toenn ik een jaar of zestien was, zat ik veel met toeristen te praten. (...) 

Datt je een beetje een vakantiegevoel krijgt. Zo'n beetje het idee dat als 

jee met mensen omgaat die op vakantie zijn, dat je ook voelt dat je een 

beetjee op vakantie bent." 

Eenn andere reden om een verbale interactie aan te gaan is wederzijdse inte-
resse.. De ander is dan niet zozeer interessant omdat hij een vertegenwoordi-
gerr is van een categorie personen, zoals in het bovenstaande interviewfrag-
mentt het geval is, maar om zijn individuele eigenschappen. Een vrouw van 
266 ontmoet haar gesprekspartner in een café aan de Lijnbaansgracht: 

"Err was iets van wederzijdse sympathie, een gevoel van herkenning. (...) 

Hijj  was uit met zijn zusje, vertelde over de familiesituatie thuis. Hoe 

hett is om in Amsterdam op te groeien. Waar hij woonde. (...) Ik vond 

hett wel erg leuk. We stonden een hele tijd met elkaar te praten. Het 

duurdee de hele avond door zo'n beetje." 

Gesprekkenn met onbekenden worden ook gevoerd om het hart te luchten. 

Zo'nn gesprek geeft de mogelijkheid om persoonlijke problemen te bespre-

ken.. Alleen het praten hierover kan al voldoende zijn. Juist de onbekend-

heidd van de ander maakt het mogelijk om dit te doen. De stedelijke anoni-

miteitt biedt de bescherming die nodig is om intieme onderwerpen te 

bespreken.. Tijdens zo'n gesprek proberen personen inzicht te krijgen in 

zichzelff  en hun problemen. Tevens proberen ze begrip en steun te krijgen 

voorr de situatie waarin ze verkeren. Omdat de ander geen deel uitmaakt van 

hett persoonlijke netwerk van de initiatiefnemer blijven de consequenties 

vann de informatieoverdracht beperkt. Sociale controle, in de vorm van rod-
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dell  en achterklap, ontbreekt waardoor de initiatiefnemer zich vrij kan uit-
sprekenn over intieme aangelegenheden. Een man van 28: 

"Iedereenn kent het verschijnsel dat hij bij een volkomen onbekende veel 
makkelijkerr zijn hebben en houden tentoonspreidt. Er zijn geen ban-
denn en dat kan vaak zeer opluchtend werken. (...) Daardoor zijn zulke 
toevalligee ontmoetingen ook veel rijker dan je in eerste instantie 
denkt." " 

Personenn gaan ook gesprekken aan omdat anderen hun hart willen luchten. 
Zee bemerken dat de ander behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek. In 
dezee situaties handelen ze uit barmhartigheid en willen het lot van de ander 
verlichten.. Ze proberen de ander te helpen door naar hem of haar te luiste-
ren,, begrip te tonen en advies te geven. In het volgende fragment vertelt een 
informantt (52) over een man die haar op de Overtoom aanspreekt om te 
pratenn over iets dat hem danig dwars zit: 

"Hi jj  vroeg: 'Mevrouw wilt u een kopje koffie met me drinken'. Hij 
vroegg het met een vreselijk treurig gezicht, bijna smekend, of ik naar 
hemm wilde luisteren, in een soort gebroken Nederlands. (...) Het duur-
dee ongeveer een half uur. Het ging over een broer die in de gevangenis 
zat,, die niet deugde en dat hij de schuld ervan kreeg. (...) Toen we weg-
gingenn bedankte hij voor het luisteren. Ik vond dat een heel mooi mo-
mentt en was blij dat ik dat gedaan had. Ik had het idee dat ik hem toch 
geholpenn had." 

Eenn andere genoemde reden om een gesprek te beginnen heeft ook nadruk-
kelijkk betrekking op het niet delen van biografische informatie. De volgende 
informantt (26) noemt in dit verband de "frisse blik" van onbekenden. Door 
hett gesprek krijgt hij inzicht in zijn gedrag en reflecteert hij over zichzelf. 
Eenn gesprek met een onbekende maakt het voor hem mogelijk om zich te 
spiegelenn aan de opvattingen van iemand, die geen rekening houdt met zijn 
persoonlijkee achtergrond: 
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"Al ss ik dingen aan mensen vertel die niet weten welk persoon ik ben 

dann krijg je gewoon een antwoord, dat heel direct is. (...) Ze weten niet 

vann welke persoon het komt. Je krijgt heel sec, zonder de bepaalde con-

text,, een antwoord. Een hele frisse blik op datgene wat je te berde 

brengt." " 

Contactt wordt ook aangegaan om vaardigheden te oefenen. Een vrouw van 

277 heeft verteld dat ze in gesprekken haar net bestudeerde kennis etaleert om 

naa te gaan hoe goed ze haar lessen heeft geleerd en of ze die helder kan ver-

woorden.. Anderen voeren gesprekken met toeristen, omdat ze zo hun En-

gels,, Duits of Frans kunnen oefenen. 

Anderee voorbeelden waarin het kennismotief van belang is, hebben be-

trekkingg op situaties waarin mensen gebeurtenissen, films en boeken be-

spreken.. Door de aanwezigheid van vele verschillende mensen komen per-

sonenn in de publieke sfeer in aanraking met uiteenlopende visies en ge-

dachten.. Op deze wijze achterhalen ze welke meningen anderen hebben, 

vergelijkenn die met hun eigen opvattingen en bepalen zo hun gedachten. 

Resumerendd dient gesteld te worden dat de betrokkenen interacties aan-

gaann omdat die op diverse manieren betekenisvol zijn. Door de variatie aan 

personenn die in het publieke domein aanwezig is, ontstaat er in dit domein 

eenn onuitputtelijk reservoir van verbale ontmoetingen met uiteenlopende 

connotaties;; personen gaan interacties aan om zich te amuseren, om de tijd 

tee vullen, om anderen te leren kennen, om over persoonlijke problemen te 

praten,, om te leren over zichzelf, om te achterhalen hoe anderen hen zien, 

omm nieuwe belevingen te hebben, om ervaringen te delen en omdat ze ge-

ïnteresseerdd zijn in een specifiek persoon. 

Dezee interacties gaan gepaard met coördinatie en coöperatie. De ge-

sprekpartnerss zijn constant bezig met het verloop van een vriendelijk ge-

sprek.. In de komende pagina's beschrijf ik hoe dit type ontmoetingen ont-

staann en verlopen. 
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Hett ontstaan en het verloop van vriendelijke ontmoet ingen 

Dee betrokkenen maken gebruik van informatiemanagement om anderen te 
ontmoeten.. Ze gedragen zich op een specifieke wijze om een bepaalde in-
drukk te maken (Goffman 1959) en ze winnen informatie in over de ander om 
tee achterhalen wie ze voor zich hebben (Miller & Hintz 1997: 97). Deze as-
pectenn van informatiemanagement komen tezamen in de 'language of mem-

bership'bership' (Harman 1988:123). Dit is een complexe omgangsvorm, waarmee 
personenn inzicht krijgen in het gedrag van de ander en herkenningspunten 
vindenn om aan te refereren tijdens de interactie. Deze taal bestaat uit een 
ongeschrevenn en gedeeld systeem van betekenissen en is een middel waar-
meee onbekenden nader tot elkaar komen. Met deze taal verkennen ze of er 
raakvlakkenn zijn voor een gesprek. Om dit te kunnen achterhalen moet een 
persoon,, aldus Harman, de kwaliteiten hebben van 'an articulate semiolo-
gistt who actively reads the social in effort to achieve membership' (ibid: 45). 
Dee gesprekspartners nemen de ruimtelijke, sociale en culturele context 
waarvann de ander deel uitmaakt in ogenschouw en vergelijken die met hun 
eigenn achtergrond om te komen tot overeenkomsten en verschillen. In de 
komendee pagina's ga ik in op de verschillende facetten van dit proces van 
toenadering. . 

Hett aanspreken van de ander is een problematische fase, omdat diens re-
actiee moeilijk te voorspellen is. Door gebrek aan informatie kunnen vergis-
singenn gemaakt worden, waardoor pijnlijke en schaamtevolle situaties kun-
nenn ontstaan. Afwijzing kan volgen waardoor de initiator gekwetst wordt en 
zijnn eigenwaarde aangetast raakt (Lofland 1985: 14). Om dit te voorkomen 
peilenn de participanten de situatie. Een man van 26: 

"Laatstt was ik met mijn broer naar American Today (in Magna Plaza, 

TM).. (...) Op het moment van binnenkomen, zie ik dat er een meisje 

bezigg is met een broek te passen. Ze was met een vriendin van haar die 

vroeg:: 'Past het nou, ziet het er goed uit?'. Dan ga ik me er gewoon mee 

bemoeien.. Dat begint met oogcontact. Eerst aftasten: 'Beval ik haar 

wel?? Vindt ze het wel oké als ik me daar in ga mengen?' (...) Het was 

heell  grappig, vooral omdat mijn broer ook aan het klunzen is met een 
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broek.. Dat is dan een soort wisselwerking en dan gaan die meisjes ook 

zeggen:: 'Het staat je niet. Je moet een maat groter'." 

Loflandd geeft aan dat de initiator zich voorbereidt op een gesprek door een 

aantall  zaken tegen elkaar af te wegen en zo nagaat of de ander 'sufficiently 

safee and sufficiently accesible (is, TM) to risk making an interactional ap-

proach'' (ibid: 169). Tijdens deze afweging houdt de initiatiefnemer reke-

ningg met drie aspecten die onderling verbonden zijn: wenselijkheid, legiti-

miteitt en geschiktheid (ibid.). In het geval van wenselijkheid vraagt de 

initiatorr zich af of het contact met de ander waardevol is voor hem of haar; is 

dee ander interessant of leuk genoeg om aan te spreken? Bij de afweging of 

hett contact legitiem is, gaat de initiator na of de ander het niet vreemd vindt 

omm aangesproken te worden. In bepaalde situaties is het normaal om de an-

derr aan te spreken, zoals bij het vragen om de tijd en het becommentariëren 

vann een incident op straat. Bij het bepalen van geschiktheid vraagt de initia-

torr zich af of er een goede aanleiding is om de ander aan te spreken. Deze 

aanleidingg vindt de initiatiefnemer bijvoorbeeld in de lichaamstaal van de 

ander,, waarmee deze aangeeft open te staan voor een gesprek. 

Eenn andere manier om de spanning in de beginfase te verminderen is het 

camouflerenn van de intentie: doen alsof er geen sprake van opzet is (Goff-

mann 1971: 266,7, Oosterman 1993: 239, Douglas & Atwell 1988:115); in druk-

kee gelegenheden gebruikt de initiator de aanwezigheid van veel personen 

omm de toenadering te verhullen. In zulke ruimtes arrangeert deze een ge-

sprekk door in de directe nabijheid van mensen te verblijven. Het lijk t of de 

initiatiefnemerr een gesprek, begint omdat deze zogenaamd toevallig in de 

buurtt is. Een man van 33: 

"Al ss je in een stille ruimte naast een vrouw of man gaat zitten valt het 

opp en gaan mensen dingen ervan denken. Je hoeft helemaal geen speci-

alee interesse te hebben, maar het valt wel op. Als je in een drukke kroeg 

naastt mensen staat of zit, hoort dat er bij. Je kan dan ook naast mensen 

gaann staan die je wel leuk vindt om mee te praten. Voordat je het weet 

benn je in een gesprek." 
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Eenn andere strategie waarmee personen het begin van een gesprek verge-
makkelijken,, bestaat uit het verblijven in een ruimte waar het gepast is om 
eenn gesprek te beginnen. Een man van 32: 

"Al ss je aan de bar gaat zitten weet je dat je gemakkelijker in gesprek 
komt.. Als ik alleen uitga en zin heb in een praatje, zorg ik er dan ook 
voorr dat ik aan de bar ga zitten." 

Zelfss als het gesprek geheel toevallig begint, kan er toch sprake zijn van enige 
voorbereiding.. Bepaalde ruimtes worden namelijk bezocht met een speci-
fiekefieke interactieverwachting. Door hun stadswijsheid - de ervaringen en 
vaardighedenn die ze hebben opgedaan om te participeren in de stedelijke 
wereldd - weten personen waar geschikte ruimtes zijn voor het aangaan van 
eenn gesprek. Deze ruimtes hebben het karaktervan een 'open region' (Goff-
mann 1963: 132).' Gesprekken tussen onbekenden zijn er een onderdeel van 
dee algemene omgangsvorm. 

Lichaamstaall  speelt een belangrijke rol bij het aangaan van verbale inter-
acties.. De geïnteresseerden laten blijken dat ze open staan voor een gesprek 
doorr hun gezicht naar de drukte toe te draaien, hun ogen op een persoon te 
richtenn en op een bepaalde wijze te kijken. Een man van 28: 

"Hett komt door de manier waarop je kijkt. Het is toch wel een vrij uit-
nodigendee manier. (...) Dat als je een onbekende tegenkomt, je op een 
bepaaldee manier oogcontact hebt. Dat je iemand ziet. Dan klikt het. Al 
iss het maar een fractie van een seconde." 

Hett eerste contact geeft een indicatie van het karakter en het verloop van de 

interactie.. De ander reageert bevestigend of afwijzend op het aangaan van 

eenn gesprek. Als de gesprekspartners in elkaar geïnteresseerd zijn, tasten zij 

aff  of zij raakvlakken hebben. Hierbij verwijzen ze naar ervaringen die ze ver-

wachtenn te delen. Dit kan betrekking hebben op veronderstelde algemene 

kennis,, zoals sport, opvallende nieuwsfeiten en politieke gebeurtenissen. De 

gedeeldee ervaring kan tevens betrekking hebben op een gebeurtenis in de 

directee omgeving van de aanspreker en de aangesprokene. Een vrouw van 19 
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geeftt hiervan een voorbeeld in het volgende fragment, waarin zij een ge-

sprekk voert naar aanleiding van de renovatie van het Rokin (i993"94): 

"I kk heb regelmatig dat ik met mensen aan de praat raak in de tram. Een 

ventt ging naar zijn werk met zo'n brooddoosje en zo'n beker. (...) Hij 

wass echt een Amsterdammer en hij zei: 'Nou, het is wel effe wenne. 

Maarr het is wel leuk hoor, dat blauwe. Het komt tot het Damrak'. (...) 

Hijj  vond het wel gezellig en ik ook. Het was heel kort, maar het is me 

well  bijgebleven." 

Whytee (1988) gebruikt het begrip 'triangulatie' voor het proces waarin de 

gedeeldee ervaring van een gebeurtenis onbekenden bij elkaar brengt (ibid: 

154,, 5)- Hij noemt het voorbeeld van twee vrouwen die naar aanleiding van 

hett bedelen van een goedgekleed meisje de ondergang van de Amerikaanse 

normenn en waarden bespreken, als waren ze goede vriendinnen. 

Personenn initiëren tevens een gesprek door te verwijzen naar de presen-

tatiee van de ander. Op basis van bijvoorbeeld het dragen van een T-shirt van 

eenn popband of het uitlaten van een hond veronderstellen ze dat ze raak-

vlakkenn hebben met de ander. Een man van 28: 

"I nn het park maak ik wel eens een praatje, als ik met die hond ben. Die 
iemandd anders heeft ook een hond. Het gaat dan meestal over een hond 
natuurlijk.. (...) De eerste of de tweede week dat ik mijn hond had, ben 
ikk een paar keer in januari in het park geweest. De eerste dag kwam ik 
eenn jongen tegen, een beetje punkachtige lange jongen, met een leuk 
hondjee bij zich van vier maanden of zo. Toen ben ik een tijdje met hem 
opgelopen,, een beetje ouwehoeren over die beesten eigenlijk." 

Gardnerr (1994) wijst op hetzelfde principe bij de totstandkoming van verba-

lee interacties onder homoseksuele mannen. Aan diverse facetten van hun 

presentatiee ontlenen ze de veronderstelling dat ze bepaalde raakvlakken de-

len.. Ze herkennen elkaar door onder andere houding, stem en kleding en 

sprekenn elkaar hierop aan. Gardner gebruikt hiervoor de term 'kinship 

claim'claim' (ibid: 95). Haar informanten ervaren deze ontmoetingen als aange-
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naamm en prettig. Deze interacties creëren een sfeer waarin ze zich op hun ge-

makk voelen. Deze claims hebben ook betrekking op andere minderheden in 

eenn voor hen vreemde omgeving. Goffman spreekt in dit verband over 'we-

derzijdsee toegankelijkheid', die voortkomt uit de informaliteit en solidari-

teitt tussen mensen die elkaar herkennen als behorend tot dezelfde specifieke 

groep,, in het bijzonder als zij tot een minderheid behoren (Goffman 1963: 

131)--

Tijdenss het vervolg van het gesprek blijven de gesprekspartners zoeken 
naarr een gemeenschappelijke achtergrond. Ze peilen en verkennen de ander 
doorr hem of haar te relateren aan een sociale, culturele en lokale context 
(Goffmann 1959: 22-30,1974, Harman 1988:143-6). Dit is bepalend voor hun 
houding,, of ze zich open opstellen, of dat ze zich op de vlakte houden. Een 
vrouww van 27: 

"Ikk oordeel eerst op kleding, op uiterlijk. Dan op de manier waarop ie-
mandd praat. Hoe beschaafd Nederlands? Wat voor soort dialect? Wat 
voorr soort uitdrukkingen gebruikt iemand? Waar gaat het over? Ik 
denkk dat ik dat heel snel inschat en daarop bepaal hoeveel inzet ik heb 
inn het gesprek." 

Opp basis van 'identity-work' (Miller & Hintz 1997: 97) - het nauwkeurig ob-
serverenn van de ander en het afwegen van verkregen informatie - bepalen 
personenn hoe ze de ander benaderen. De wijze waarop ze zich opstellen is af-
hankelijkk van diverse punten, zoals de mogelijkheid om tot een gewenste re-
ciprociteitt te komen, het motief en de betrouwbaarheid van de gespreks-
partner.. De mogelijkheid om tot een gewenste reciprociteit te komen, komt 
terr sprake in het volgende interviewfragment. Een man van 28: 

"Gisterenn was ik bijvoorbeeld met een jongen even naar een kroeg in 

Zuid-Oostt geweest. (...) Toen we aan kwamen lopen, zaten er twee 

meisjes.. (...) Toen begon een meisje een gesprek aan te knopen van: 

'Waarr werken jullie?' Dat is natuurlijk een dooddoener. Zo'n gesprek 

wordtt ook niks. Als ze het op een andere manier had gedaan, was het 
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leukk geweest. Het was weer zo van: 'Waar werk je? Wat voor auto heb 

je?'' Helemaal niet interessant, zo'n clichégesprek, verschrikkelijk." 

Opp basis van de eerste zinnen van de vrouw vormt de man zich een beeld 

vann haar. Hij komt tot de conclusie, dat zij geen geschikte gesprekspartner is 

voorr hem, omdat ze weinig sociale en culturele verwantschap hebben. Door 

hett ontbreken van zinvolle raakvlakken loopt het gesprek stroef en beëin-

digtt hij de interactie. 

Hett achterhalen van het motief van de spreker komt ter sprake in het vol-

gendee fragment. Hierin blijkt hoe een vrouw van 26 een onbekende jongen 

interpreteertt als iemand die haar begeert, waarop zij reageert door het ge-

sprekk geen diepgang te geven en op deze wijze de jongen op een afstand te 

houden.. Zij komt hem tegen in de tram: 

"Hi jj  vertelde dingen over zijn leven, waar hij gereisd had. En over de 

liefdee natuurlijk weer. Wat hij daarvan vond. Ik heb me tamelijk op de 

vlaktee gehouden. Omdat ik vermoedde dat hij verliefd was of zo, iets 

vann mij wilde. En ik hem niet wilde." 

Dee volgende informant (27) geeft aan hoe ze bepaalt of een persoon, die ze 
tegenkomtt bij een bushalte bij het Centraal Station, betrouwbaar is: 

"Ikk liep wat onrustig heen en weer en toen zei hij: 'Wat ijsbeer je toch?' 

Toenn keek ik hem aan. Hij zag er een beetje donker uit. Misschien is het 

well  lullig, maar ik keek toch even zo van: kan ik er wel op ingaan? Toen 

merktee ik aan zijn ogen: het kan wel even. Dat ging allemaal heel snel. 

Toenn bleek dat hij ook bij de gratis lessen van een oosterse beweging 

wass geweest. En mensen daarvan kende. (...) Het gaf me vertrouwen en 

verbondenheid." " 

Vertrouwenn speelt een belangrijke rol bij de realisering van ontmoetingen en 

iss bepalend hoe personen zich opstellen. Ze ervaren een gevoel van ongemak 

alss er iets niet klopt in de wijze waarop de ander zich presenteert. Deze erva-

ringg is te herleiden naar een incongruentie van de verschillende informatie-
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bronnen.22 Hoe de ander overkomt, vertoont geen begrijpelijke samenhang. 
Zijnn non-verbale expressie komt bijvoorbeeld niet overeen met wat hij ver-
telt.. Hij spreekt zichzelf tej_;en, waardoor zijn zelfpresentatie niet meer ge-
loofwaardigg is (Henslin 1993). Tevenss relateren de gesprekspartners de infor-
matiee over de ander aan hun ei^en ervaringskennis, die bepalend is voor wat 
zijj  als normaal en gewoon ervaren. Zo vergelijkt de informant in het vorige 
interviewfragmentt de personen die de man noemt met de mensen die zij zelf 
kentt in de oosterse beweging. Omdat zijn informatie overeenkomt met wat 
zijj  weet, vertrouwt ze hem en continueert zij de interactie. Hierdoor veran-
dertt de man, waarvoor de vrouw in eerste instantie enige reserves voelt, in 
eenn persoon met wie ze zich verbonden weet. Ze hebben achterhaald dat ze 
soortgelijkee sociale situaties hebben meegemaakt, wat leidt tot wederzijdse 
herkenning.. Eenzelfde proces doet zich voor in het volgende fragment. Een 
vrouww van 33: 

"Ikk zat in dat café met mijn vriend aan zo'n tafeltje te eten {i n café de 
Prins,, TM).' We hadden het over dat we naar de film wilden gaan en 
lietenn wat films de revue passeren. Toen zaten er twee jongens bij ons 
aann het tafeltje die zich met dat gesprek eigenlijk gingen bemoeien: 
'Hebbenn julli e die en die film nog niet gezien? Dan moet je daar en daar 
naartoe'.. Uiteindelijk zijn we toen helemaal niet naar de film geweest. 
Wee hebben een hele tijd aan die tafel met die jongens zitten praten over 
films.films. (...) Ik denk wel anderhalfuur of zo. (...) Dat was heel erg leuk, 
vondd ik." 

Hett delen van een betekenisvol 'collectief verleden' (Couch & Katovich 
1992:: 25)4 vormt de basis van een tijdelijke vriendschap tussen onbekenden. 
Zee ontwikkelen de relatie door uitvoerig over hun gedeelde ervaringen te 
praten.. De vriendschap groeit als de gesprekspartners achterhalen dat ook 
anderee aspecten van hun persoonlijke identiteit overeenkomsten vertonen. 
Hierdoorr hebben ze het gevoel de ander te kennen en kunnen ze anticiperen 
opp wat de ander gaat zeggen. 

Inn een situatie van tijdelijke vriendschap beseffen personen wat ze wel en 

niett kunnen zeggen en voelen ze aan wat wel en niet aansluit op de verwach-
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tingenn van de ander. Er is overeenstemming over de wijze waarop zij elkaar 

definiërenn en benaderen (Couch 1986, Miller & Hintz 1997)-' Dit is van es-

sentieell  belang om zonder problemen - misverstanden en pijnlij k situaties -

dee interactie te continueren. In het volgende fragment is er sprake van een 

discrepantiee in de gehanteerde definities van een situatie. Als gevolg hiervan 

heeftt een van de gesprekspartners het onbehaaglijke gevoel iets opgedron-

genn te krijgen. Het fragment heeft betrekking op een ontmoeting in een 

kroeg.. Een man van 26: 

"Eenn keer dat ik met twee Marokkanen aan het praten was. Ze waren ... 

eenn beetje opgefokt amicaal. Nou heel uitbundig en joviaal op het eer-

stee gezicht. (...) Gewoon misplaatst. Het is een soort van jovialiteit die 

jee alleen maar gebruikt als je met hele goede vrienden bent. Of gewoon 

mensenn waar je heel erg snel heel erg goed contact mee hebt, maar daar 

wass hier helemaal geen sprake van." 

InIn situaties waarin weinig socialee en culturele herkenning is, door bijvoor-
beeldd generatie- of cultuurverschil, moeten de gesprekspartners meer moei-
tee doen om het gesprek te continueren en om tot een gedeelde definitie van 
dee interactie te komen. Personen proberen dit tot stand te brengen door 
zichh in te leven in de positie van de ander (Turner 1956). Zo proberen ze te 
achterhalenn wat aansluit op de belevingswereld van hun gesprekspartner. 
Hett inleven gaat gepaard met het uiterst zorgvuldig waarnemen van de pre-
sentatiee van de ander. Gesprekspartners proberen op deze wijze te achterha-
lenn hoe ver ze kunnen gaan. Dit manoeuvreren vindt ook plaats tijdens ge-
sprekkenn waarin personen ervaren dat de ander zich in een kwetsbare 
positiee bevindt. Ze willen de ander niet in verlegenheid brengen en zichzelf 
niett in een netelige positie plaatsen door pijnlijke onderwerpen aan te snij-
den.. Een vrouw van 27 geeft aan hoe zij zich opstelt tijdens een gesprek met 
eenn Poolse jongen. Ze is hem tegengenkomen op de Prinsengracht, waar ze 
eenn uur samen hebben gewandeld alvorens afscheid te nemen. 

"Hi jj  was bij een christelijke beweging terechtgekomen en was vroeger 

opp het slechte pad geweest. (...). Hij probeerde me wel te bekeren. En ik 
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zeii  dat ik het niet nodig had maar ik dacht wel: Jezus, ik moet hem ook 
niett van het christelijke pad afhelpen. Misschien is het voor hem wel 
nodig.. Dus ik heb wel geprobeerd bevestiging te geven voor zijn chris-
telijkk geloof." 

Alss er sprake is van een impasse, proberen de gesprekspartners op een aantal 
manierenn naar nieuwe raakvlakken te zoeken. Diverse onderwerpen kaar-
tenn ze hiervoor aan, zoals muziek, literatuur en sport. Een andere manier 
omm de impasse te doorbreken is het aannemen van een confrontatiehou-
ding:: de initiatiefnemer plaatst een treffende opmerking om een reactie uit 
tee lokken. Op deze wijze gaan personen na of de bron van reciprociteit is uit-
geput.. Een manier om snel tot een directe schifting te komen is het hanteren 
vann de confrontatiehouding in de openingsfase van het gesprek. Na het 
voorstellenn aan de bar in een discotheek zegt een man van 28 dat hij de naam 
vann zijn gesprekspartner een "minpuntje" vindt: 

"Hett is wel een manier waarop je snel verder komt. (...) Als je gelijk 
looptt te katten tegen iemand dan weet je heel snel wat voor vlees je in 
dee kuip hebt. Sommigen zijn gepikeerd, anderen gaan terugkatten en 
anderenn maken ook een grapje." 

Inn de afgelopen pagina's hebben we gezien op welke uiteenlopende wijzen 
stedelingenn stedelijke warmte creëren tijdens vriendelijke ontmoetingen. 
Dee gesprekspartners proberen informatie te krijgen over eikaars identiteit 
omm te achterhalen wie ze voor zich hebben en hoe met elkaar om te gaan. Ze 
proberenn toegang te krijgen tot een 'collectief verleden' (Couch & Katovich 
1992:: 25), waardoor ze minder vreemd voor elkaar worden en waardoor we-
derzijdss vertrouwen ontstaat. Als ze een bepaalde sociale en culturele ach-
tergrondd delen, gebruiken ze deze gemeenschappelijk identiteit als referen-
tiepuntt voor de interactie. Door deze herkenningspunten raken stedelingen 
bijj  elkaar betrokken en 'deanonimiseren' ze het publieke domein. Een an-
deree manier waarop dit plaatsvindt is door het aangaan van intieme en ero-
tischee ontmoetingen. In de volgende paragraaf ga ik hierop in. 
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Hett terrein van intieme en erotische ontmoet ingen 

Erotischee en intieme ontmoetingen verschillen van elkaar wat betreft de be-

tekeniss van de interactie en de wijze waarop de ontmoeting verloopt. Bij de 

intiemee ontmoeting gaat het om de ervaring van wederzijds gevoelde her-

kenning,, verbondenheid en vertrouwen (Traynowicz 1986). Tijdens deze 

interactiess herkennen personen zich in elkaar en hebben een sterke drang 

omm de ander beter te leren kennen. Als gevolg hiervan ontstaat er een 'com-

munionmunion of selves' {Douglas en Atwell 1988:194) dat tott uiting komt in weder-

zijdsee identificatie en wij-gevoelens; het gevoel bij elkaar te horen. Mij n in-

formantenn verwoorden een dergelijke situatie als "openheid" en "echt con-

tact".. De ervaring van intimiteit sluit lichamelijk contact en fysieke opwin-

dingg niet uit, maar hoeft daar niet per definitie mee gepaard te gaan. Bij ero-

tischee ontmoetingen ligt de nadruk wel op lichamelijk verlangen en fysieke 

aantrekkelijkheid.. De ander wordt ervaren als begeerlijk en als seksueel at-

tractief.. De erotische ontmoeting is gericht op het totstandkomen van een 

'erotischee transactie' (Delph 1978: 9). 

Sociologenn hebben weinig aandacht besteed aan de dagelijkse praktijk 

vann intieme en erotische interacties in het publieke domein. Het leeuwen-

deell  van de sociaal-wetenschappelijke aandacht in dit veld gaat uit naar 

homo-erotischee interacties, zoals in de gedetailleerde studies van Delph 

(1978)) en Humphreys (1970). Slechts een handvol publicaties gaat over pu-

bliekee erotische ontmoetingen tussen heteroseksuele onbekenden. Deze 

contactenn zijn kennelijk weinig relevant geweest voor beoefenaren van de 

socialee wetenschappen (Brunt 1996: 60,1). Deze omissie houdt verband met 

eenn specifieke invulling van de spanningsverhouding tussen de publieke en 

privé-sfeer,, waarbij het intieme, emotionele en seksuele vereenzelvigd wor-

denn met het privé-domein. In deze zienswijze wordt de omgang tussen 

vreemdenn bepaald door koele en gereserveerde interactieregels, die een ero-

tischee en intieme beleving van de publieke wereld uitsluiten. Door deze 

denkwijzee is er nauwelijks aandacht besteed aan erotische en intieme inter-

actiess tussen heteroseksuele onbekenden, waardoor dit aspect van de stede-

lijk ee sociale wereld een blinde vlek is in het spectrum van de sociologie. 
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Inn de dagelijkse praktijk blijkt stedelijke erotiek en intimiteit wel degelijk 
eenn belangrijke rol te spelen. In de komende bladzijden ga ik in op het pu-
bliekee domein als plek voor erotische en intieme ontmoetingen. Ik bespreek 
hoee deze ontmoetingen tussen onbekenden tot stand komen. Ook bij deze 
interactiess speelt informatiemanagement een centrale rol. Personen behe-
renn en manipuleren informatie over zichzelf om een bepaalde indruk te ma-
kenn en verzamelen informatie om anderen te peilen. 

Erotischee ontmoetingen 

Erotischee ontmoetingen gaan in de precontact-fase gepaard met gevoelens 
vann spanning en onzekerheid. Deze gevoelens houden verband met de mo-
gelijkheidd om afgewezen te worden. In deze fase is er sprake van een netelig 
dilemmaa tussen 'seeking intimacy and protecting one's self from possible 
rejection'' (Berk 1977: 539). De betrokkenen hanteren twee strategieën om 
omm te gaan met deze spanningsvolle situatie: de directe stijl en de gefaseerde 
stijll  (Brunt 1996)/ De laatste manier, die het meest gebruikelijk is, wordt ge-
kenmerktt door een fasering van het contact, waarin de participanten stap 
voorr stap de verbale interactie als een erotische ontmoeting definiëren. 

Dee directe stijl bestaat uit een expliciete benadering waarin de initiatiefne-
merr de wens tot seks onverbloemd uit (Douglas, Rasmussen & Flanagan 
1977).88 Een informant (28) gaf hiervan een voorbeeld. Hij vertelde dat vijf mi-
nutenn na zijn entree in een discotheek een onbekende vrouw hem aansprak 
mett de vraag of zij bij hem kon slapen. Hij ging op haar voorstel in. Vervol-
genss liep zij weg, vermaakte zich op de dansvloer en kwam hem rond slui-
tingstijd-tweee uur later- ophalen. De directe benadering bestaat uit een op-
merkingg die een duidelijke erotische connotatie heeft, zoals een compliment 
overr het uiterlijk van de ander dat gevolgd wordt door een uitnodiging tot 
seks.. De initiatiefnemer hanteert de directe stijl als deze snel tot duidelijkheid 
will  komen en geen tijd wil verspillen. Bij een afwijzing blijf t de initiatiefne-
merr niet aandringen en gaat op zoek naar een ander. Bij een positieve reactie 
volgenn 'seksuele onderhandelingen' (Douglas, Rasmussen & Flanagan 1977: 
172)) die leiden tot een 'erotische transactie' (Delph 1978: 9). De welhaast za-
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kelijkee en instrumentele benadering voorkomt een emotionele investering in 

dee ander, waardoor de initiatiefnemer de afwijzing niet als pijnlij k ervaart. 

Initiatiefnemerss hanteren deze strategie met name in periodes en plaatsen 

diee zich kenmerken door seksuele vrijblijvendheid, zoals vakantiegebieden, 

carnavall  en stedelijke uitgaansgelegenheden die bekend staan als 'erotische 

oases'' (ibid: 59) en 'sexual marketplaces' (Hooker 1967: 175). Het betreft 

ruimtes:'.... where agreements are made for the potential exchange of sexual 

services,, for sex without obligation or commitment - the "one night stand'" 

(ibid.).. Bij ontmoetingen die alleen om seks draaien is het uitwisselen van 

persoonlijkee achtergrondinformatie niet van belang voor het voltooien van 

dee interactie. Het is soms zelfs onwenselijk, met name als personen geen ver-

derr contact willen. In dat geval geven ze geen informatie waarmee de ander 

henn kan traceren, zoals adres, telefoonnummer of achternaam (Corzine & 

Kirbyy 1977:173). 

Bijj  de gefaseerde stijl kent de introductie een terloops en vrijblijvend ka-

rakter.. Oogcontact speelt bij de initiatie van erotische ontmoetingen een be-

langrijkee rol. Hiermee tasten personen af of er sprake is van wederzijdse in-

teresse.. Als er geen interesse bestaat, laten personen dit merken via 'avoid-

anceance tactics', zoals zich verplaatsen, oogcontact negeren of de ander on-

vriendelijkk aan kijken (Roebuck & Spray 1967:388, Snow et al. 1991:44*  )  Een 

vrouww van 24 beschrijft de laatste strategie als volgt: "Volgens mij heb ik een 

bepaaldee soort blik: vandaag niet, een soort aureool van afstandelijkheid." 

Doorr frequent oogcontact uit te wisselen geven personen aan open te 

staann voor een toenadering. Maar zelfs als ze het oogcontact bevestigen blijf t 

onzekerheidd bestaan over hoe de ander zal reageren op een verbale toenade-

ring.. Een afwijzing betekent gezichtsverlies, omdat de initiatiefnemer de si-

tuatiee verkeert heeft ingeschat en minder aantrekkelijk is dan hij of zij dacht. 

Dee initiatiefnemer maakt gebruik van 'strategies of indirection' om om te 

gaann met deze situatie: 

'Indirectionn minimizes both the observability of the real intentions and 

thee degree to which the individual is putting him or herself'on the line' 

byy making the overtures that expose him - or her - to rejection' 

(Douglass & Atwell 1988:115). 
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Voorbeeldenn van veelvoorkomende 'strategies of indirection' zijn iemand 
uitnodigenn om te gaan dansen en een drankje aan bieden. De indirecte toe-
naderingg geeft ruimte aan de ander om het contact af te wijzen zonder kwet-
sendd of beledigend te zijn. De afwijzing betreft dan respectievelijk het aan-
bodd van het drankje en het dansen, en heeft geen directe betrekking op de 
identiteitt van de ander, zodat de consequenties voor het zelfvertrouwen be-
perktt blijven en er geen sprake is van gezichtsverlies. 

Omm tijdens het vervolg van het gesprek manoeuvreerruimte te creëren, 

gevenn de gesprekspartners het gesprek een vrijblijvend karakter en halen 

onschuldigee onderwerpen aan als het weer, of een voorval in de directe om-

geving: : 

'Itt is safer for men to flir t in casual conversation, where hints or ambig-
uouss offers ... can test the interest and attitudes of the other person and 
thee possibilities for future sexual relationships' (Irwin 1977: 35). 

Doorr het ambigue en indirecte karakter van de interactie kunnen personen 
zichh zonder gezichtsverlies onttrekken aan het gesprek. Om te voorkomen 
datt de initiatiefnemer een afwijzing als pijnlij k ervaart, hanteert de afwijzer 
dee strategie van 'cooling out' (Snow et al. 1991: 423). Deze strategie houdt in 
datt het afwijzen op een vriendelijke manier plaatsvindt, waardoor het ge-
zichtsverliess van de initiatiefnemer beperkt blijft . Een voorbeeld hiervan 
haall  ik uit de terrasstudie van Oosterman. Een vrouw van 24 zegt: 

'Opp een gegeven moment kan ik dan zeggen van eh: 'Nou, het is leuk 

omm met je gepraat te hebben, maar ik ga weer even naar mijn vriend.' 

Ikk houd het wel netjes, maar wel heel duidelijk. Dat netjes houden wil 

ikk ook heel graag, omdat ik er ook heel erg van baal als iemand anders 

hett niet doet. Dat vind ik echt lullig ' (Oosterman 1993: 244). 

Inn situaties waarin de initiatiefnemer ongevoelig blijkt te zijn voor een 

vriendelijkee afwijzing, brengt de afwijzer zwaarder geschut in stelling. Snow 

ett al gebruiken hiervoor het begrip 'defensive incivility' (1991:437). De afwij-

zerr houdt geen rekening met het mogelijke gezichtsverlies van de ander. In 
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zo'nn situatie wordt de empathische houding ingeruild voor een hardere re-
actie,, zoals niet enthousiast reageren, zwijgen en beledigen. Een vrouw van 

22: : 

".... dat ik gewoon een heel kort antwoord geef en me afwend, met ie-

mandd anders ga praten of de andere kant uit ga kijken .... Als iemand 

blijf tt zaniken dan zeg ik wel van 'houd je kop dicht, ik heb er geen zin 

in',, maar ik zou het niet meteen zeggen, dat vind ik niet aardig." 

Omm gezichtsverlies te beperken zoekt de afgewezene naar een verklaring die 

geenn betrekking heeft op zijn of haar persoonlijke aantrekkelijkheid. Hij of 

zijj  wijt de afwijzing bijvoorbeeld aan het humeur van de ander, of stelt ach-

teraff  dat de ander toch niet zo aantrekkelijk is: 

'Friendshipp could serve to offer solace or reinterpret failure easing the 
burdenn of the individual. This may entail a redefinition of the experi-
encee with respect to its implication to the self (Berk 1977: 542). 

Alss er geen afwijzing plaatsvindt, ontwikkelt zich een 'step by step testing 

process'process' (Irwin 1977: 35). In dit proces onderhandelen personen over de 
vormm en de betekenis van de interactie. De gesprekspartners presenteren 
zichh als aantrekkelijk en begeerlijk. Als ze daar niet in slagen verliest de in-
teractiee zijn specifieke betekenis: 'Without attraction, or a "spark" between 
people,, some of the intensity of intimate social exchange may be lost' (Tray-
nowiczz 1986: 203). Als duidelijk is dat de gesprekspartners de ervaren aan-
trekkelijkheidd delen en beiden openstaan voor een 'erotische transactie', 
continuerenn ze de interactie in een meer intieme vorm, zoals (tong)zoenen 
enn het betasten van eikaars lichaam. Een vrouw van 33: 

"Opp het moment dat werd gezongen: 'als ik in je ogen kijk dan zegt dat 

genoeg',, hadden we oogcontact. Dat gebeurde drie keer of zo. Maar dat 

wass ook het leuke, dat er de hele tijd van alles gebeurt, maar dat het 

oogcontactt wel bleef. Het was een hele mooie jongen. Ik denk ook dat 

ikk daarom wel op hem viel. Tien minuten daarna was ik met hem aan 
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dee praat. (...) Ik zat op een gegeven moment met een andere vriend te 
praten.. En daar kwam hij op een gegeven moment bij staan. (...) We 
haddenn het over de muziek die er gedraaid werd. En daar begon hij zich 
meee te bemoeien.. (...) Maar we zijn uiteindelijk met z'n tweeën naar 
Carelss Twee gegaan. (...) Gewoon omdat er verder niemand anders bij 
was,, was het op een gegeven moment wel intiemer. We hebben ook op 
eenn gegeven moment wel wat staan zoenen. Het was met plakdansen." 

Intiemee ontmoetingen 

Tijdenss intieme ontmoetingen ligt de nadruk op het gesproken woord en 
speeltt seksueel contact een ondergeschikte rol. Mij n informanten zeggen 
datt "het niet hoeft" en "minder belangrijk is". Een openhartig gesprek sluit 
erotischh contact evenwel niet uit. In zo'n gesprek brengen de gesprekspart-
nerss tot uiting wat voor hen belangrijk is en wat hun innerlijk in beweging 
brengt.. Door persoonlijke informatie uit te wisselen krijgt de interactie een 
openhartigg karakter en ontstaat een situatie van biografische herkenning. 
Dee gesprekspartners hebben het gevoel dat ze elkaar sinds jaar en dag ken-
nen.. De expressiestijlen die ze hanteren sluiten op elkaar aan. Ze hebben de-
zelfdee choreografie van spreken en luisteren. Ze luisteren aandachtig naar 
elkaarr en plaatsen opmerkingen, waaruit blijkt dat beiden betrokken zijn 
bij,, en begrip hebben voor elkaar. 

Naastt een overeenkomst in expressiestijlen is er een overeenkomst in het 
belangg dat ze toekennen aan de gespreksonderwerpen. Thema's hebben be-
trekkingg op situaties waarmee beiden geconfronteerd zijn geweest; ze spelen 
eenn belangrijke rol in hun leven en personen bespreken die doorgaans niet 
mett willekeurige anderen. Een man van 32: "Je zegt het niet tegen iemand 
zomaar.. Je merkt wel dat je op een gegeven moment op dezelfde golflengte 
zit.""  De anonimiteit van de situatie maakt het makkelijk om te praten over 
intiemee onderwerpen: 
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'Withh a perceived promise of no shared future ... people seem freer to 

disclosee highly intimate information than if another person is poten-

tiallyy existent in their future' (ibid: 200). 

Inn het volgende interviewfragment geeft een vrouw van 26 een voorbeeld 

vann een intieme ontmoeting. Zij voelt zich goed, heeft zin in een avond uit 

enn besluit dat ze gaat dansen in een alternatieve dansgelegenheid. Het is er 

warm,, de stevige muziek staat hard en vele mensen bewegen op verschillen-

dee manieren op de dansvloer: 

"Ikk was aan het dansen en aan de andere kant stond een jongen. Ik had 
hett gevoel dat ik hem kende en hem al heel vaak had gezien. Hij danste 
opp dezelfde muziek als ik, min of meer op dezelfde manier als ik. Het 
leekk alsof er een soort draad tussen ons gespannen was. We dansten zo 
ongeveerr drie kwartier.... Uiteindelijk vroeg ik maar of hij wat wilde 
drinkenn en zijn we boven gaan zitten praten .... Het was een Duitse jon-
gen.. Ik kon hem nooit gezien hebben, maar ik had gewoon het gevoel 
datt dat wel zo was. Het klikte ook op de een of andere manier heel 
goed.. We hebben ook een heel leuk gesprek gehad .... Over een manier 
vann leven. Ja, de intenties die hij heeft en ik heb. De manier waarop je 
mett mensen omgaat, wat je wilt van het leven." 

Tijdenss zulke ontmoetingen gaan de gesprekspartners na in hoeverre de ge-

voeldee herkenning te herleiden valt tot een gedeelde biografische achter-

grond.. Beiden vertrouwen elkaar intieme zaken toe, voelen zich thuis in el-

kaarss gezelschap en tonen zich betrokken bij de ander. Mij n informanten 

gebruikenn een aantal begrippen om de ervaring van biografische herken-

ningg te verwoorden, zoals "het klikt" , "dezelfde golflengte", "op één lijn zit-

ten""  en "elkaar liggen". De biografische herkenning gaat gepaard met een 

gevoell  van vertrouwen, dat het mogelijk maakt om open te staan voor el-

kaar.. Er doet zich een situatie voor waarin sprake is van 'disclosing core in-

formationn about the self to other' (ibid: 200) waardoor de onderlinge be-

trokkenheidd toeneemt. 
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Hett hier beschreven gedrag sluit aan op het idee dat er sprakee is van een re-
centee ontwikkeling van de 'erotisering van de stad', wat inhoudt dat vele ste-
delingenn de openbare ruimte van de stad gebruiken voor erotische en intie-
mee doeleinden (Burgers 1992: 21). Ze gebruiken het publieke domein voor 
dee constructie van primaire relaties en het aangaan van opwindend licha-
melijkk contact. De 'erotisering van de stad' kan begrepen worden in het licht 
vann de veranderende normen en waarden ten aanzien van seks en intimiteit 
sindss de jaren zestig. Er is in de afgelopen vier decennia sprake geweest van 
eenn informaliseringsproces (Wouters 1990), waardoor intieme handelingen 
enn gevoelens als minder schaamtevol en pijnlij k worden ervaren. 

Eenn andere verklaring voor het intieme en erotische gebruik van het pu-
bliekee domein kan gevonden worden in het privé-leven van mijn informan-
ten.. Voor hen is het huis niet de enige plek waar ze intimiteit en erotiek bele-
ven,, met name in perioden waarin ze geen vaste partner hebben. In deze 
periodenn is het publieke domein een erotisch universum, waarin ze op zoek 
zijnn naar aantrekkelijke partners. Maar ook in perioden waarin wel sprake is 
vann een vaste relatie heeft dit gebruik van het publieke domein voor hen een 
bepaaldee waarde. Ze ontlenen herkenning en verbondenheid aan intieme 
interactiess en beleven genot aan openbare erotiek, waardoor hun zelfver-
trouwenn groeit en hun identiteit gevormd en bevestigd wordt. 

Slotbeschouwing g 

Dezee beschouwing over het publieke domein als ontmoetingsruimte heeft 
diversee aspecten van stedelijke warmte aan het licht gebracht. Personen 
gaann deze interacties aan omdat die uiteenlopende betekenissen voor hen 
hebben.. Ze doen dit om bijvoorbeeld over persoonlijke problemen te pra-
ten,, om zich te amuseren en om anderen te leren kennen. 

Dee gesprekken kennen een bepaalde structuur en verloop. Informatie-
managementt is hierbij van cruciaal belang. Stap voor stap winnen personen 
informatiee in om het gedrag van de ander te interpreteren en de eigen hou-
dingg te bepalen. Tijdens de voorbereiding op de interactie zoeken personen 
naarr herkenningspunten en proberen de anderen te identificeren op basis 
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vann de eerste indrukken. Vervolgens maken zij een afweging of zij een ge-

sprekk beginnen. Ze gaan na of de ander de moeite van de aandacht waard is, 

off  deze open staat voor een gesprek en of de situatie daarvoor geschikt is. 

Dezee afwegingen verkleinen de kans dat in de openingsfase de ander op ver-

keerdee wijze wordt gedefinieerd, dat het gesprek in een vroeg stadium 

strandtt en dat de initiatiefnemer gezichtsverlies lijdt. 

Inn het begin van de interactie proberen personen inhoud te geven aan het 

gesprekk door elkaar aan te spreken op gedeelde ervaringen. Dit doen ze door 

tee verwijzen naar veronderstelde algemene kennis, een gebeurtenis in de di-

rectee omgeving of de presentatie van de ander. In deze explorerende fase 

zijnn de gesprekspartners op zoek naar raakvlakken om inhoud te geven aan 

dee interactie. Deze informatie verkrijgen ze tijdens een complex en inventief 

process van peilen, verkennen en interpreteren. Om de interactie soepel te 

latenn verlopen nemen personen de presentatie van de ander nauwkeurig 

waarr en plaatsen deze in een sociale, culturele en ruimtelijke context. Hoe ze 

zichh opstellen tijdens een gesprek is afhankelijk van de mogelijkheid om tot 

eenn gewenste vorm van reciprociteit te komen, het motief en de betrouw-

baarheidd van de ander. Als de gesprekspartners achterhalen dat ze sociale en 

culturelee verwantschap delen, neemt het vertrouwen toe en ontwikkelt zich 

eenn tijdelijke vriendschap. Erotische en intieme interacties zijn in de regel 

eenn delicate aangelegenheid, die voorzichtigheid en een scherp waarne-

mingsvermogenn vergen, Een uitzondering hierop is de directe benadering 

waarbijj  de wens tot seks snel en expliciet geuit wordt. In andere gevallen 

winnenn personen stap voor stap informatie in waarmee ze bepalen of er 

sprakee is van wederzijdse interesse en hoe ver ze kunnen gaan. 

Kortom,, ontmoetingen dienen geconstrueerd te worden op basis van 

preciezee observaties. Dit construeren hoort bij een sociale situatie waarin 

geenn sprake is van een overheersend systeem van normen en waarden, waar-

inn identiteiten vastliggen en aangegeven is hoe een persoon zich dient te pre-

senteren.. Urbanisatie, mobiliteit en communicatiemiddelen hebben, aldus 

Harmann (1988: 3), geresulteerd in een samenleving waarin personen op een 

reflectievee wijze dienen te achterhalen hoe ze zich tot anderen verhouden. 

Omdat,, aldus Harman, traditionele gemeenschapsstructuren verdwijnen, 

begevenn velen zich dagelijks in een wereld waarin geen sprake is van een 'ho-
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mogeneouss group constituted of rigid rules for membership' (ibid.), zoals 
inn een 'home-territory bar' (Cavan 1970:179) of andere geprivatiseerde ruim-
tess (Lofland 1985). De moderne vreemdeling kan niet uitgaan van een sta-
bielee en traditionele omgangsvorm, die hij eens heeft geleerd en steeds kan 
gebruikenn (Harman 1988:153). De complexe language of membership' is een 
reactiee op een situatie waarin geen duidelijke richtlijnen zijn voor de om-
gangg tussen personen. Ofschoon Harman deze verandering beschouwt als 
eenn algemene maatschappelijke ontwikkeling, lijk t het erop dat zij met 
namee van invloed is op het leven van 'nieuwe stedelingen' (Anderiesen en 
Reijndorpp 1990: 72-5). Als gevolg van hun sociale positie, die onder andere 
gekenmerktt wordt door een beperkte emotionele en sociale betekenis van 
hunn privé-domein, gaan ze op zoek naar sociale verbanden, waarbij ze zich 
betrokkenn voelen en waarin ze hun identiteit bevestigen. Door contacten in 
hett publieke domein aan te gaan, doorbreken ze de stedelijke anonimiteit en 
makenn ze de stad minder vreemd en onpersoonlijk. Tijdens de verbale in-
teractiess met onbekenden claimen ze aandacht, tijd en ruimte, waardoor ze 
dee stad zich op symbolische wijze toeëigenen. Ze maken van het publieke 
domeinn hun 'Habitat' (Grunfeld 1972: 90-4): een ruimtelijke omgeving die 
voorr hen een positieve sociale en symbolische waarde heeft. 

Noten n 

11 Goffman heeft het begrip, 'open regions' (1963: 132-9), ontwikkeld voor ruimtes 
waarr personen makkelijk met elkaar in contact kunnen komen. Voorbeelden 
hiervann zijn vakantiecentra, kleine gemeenschappen, privé-feestjes en bars. Di-
versee voorbeelden uit hoofdstuk 3 hebben betrekking op cafés. De vergelijking 
mett bars als 'open region' ligt voor de hand. Deze gaat evenwel mijns inziens niet 
helemaall  op. In Amerikaanse bars (Cavan 1966) is de omgang namelijk in de re-
gell  meer gericht op contact met onbekenden dan in Nederlandse cafés. 

22 Wat de betrokkenen hier doen heeft veel weg van de methode van 'triangulatie' 
(Denzinn & Lincoln 1994: 2): het onderzoek doen op basis van verschillende infor-
matiebronnenn om de validiteit van de presentatie van de ander te bepalen. 

33 Couch en Katovich (1992) geven aan dat het 'sociaal verleden' gebruikt wordt om 
interactiess vorm te geven. Zij onderscheiden 'sharedpassed', door mij vertaald als 
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'gedeeldd verleden' en 'common passed', door mij vertaald als 'collectief verleden'. 

Gedeeldd verleden heeft betrekking op een gebeurtenis waarbij de betrokkenen 

aanwezigg zijn in elkaar gezelschap, zoals een verjaardag van een gemeenschappe-

lijk ee vriend(in). 'Collectief verleden' heeft betrekking op een gebeurtenis die de 

betrokkenenn niet gezamenlijk beleefd hebben, zoals de dood van John F. Kenne-

dyy of de viering van het Europees kampioenschap voetbal in 1988. 

44 De Prins is een café met tafels voor meer dan vier personen. Daarom zitten hier 

alss het druk is vaak mensen die elkaar niet kennen - noodgedwongen - aan de-

zelfdee tafel. 

55 Couch (1986: 117) en Miller & Hintz (1997: 97) gebruiken hiervoor de term 'con-

gruentgruent functional identities'. 

66 Het betreft artikelen van Cloyd (1976) en Roebuck & Spray (1967), een hoofdstuk 

vann Brunt (1996) en passages uit studies die betrekking hebben op stedelijke sub-

culturenn (Irwin 1977) en het naaktstrand (Douglas, Rasmussen & Flanagan 1977). 

Eenn aantal artikelen heeft betrekking op een facet van de erotische ontmoeting, 

namelijkk het begin en deze gaan voornamelijk over het afwijzen van de ander 

(Berkk 1977, Snow et al. 1991). 

77 Brunt (1996: 66) onderscheidt drie stijlen waarvan twee overeenkomen met de 

benaderingswijzee die ik uitwerk: 'de directe benadering' en 'de natuurlijke bena-

dering'' die respectievelijk lijken op de directe stijl en de stap voor stapstijl. 'De 

omsingeling',, de derde benadering die tussen beide stijlen te plaatsen valt, is niet 

uitt de interviews naar voren gekomen. De omsingeling vertoont wel overeen-

komstenn met de stap voor stapstijl, maar heeft meer het karakter van een jacht 

dann van een ontmoeting. 

88 In hun studie over het naaktstrand (Douglas, Rasmussen & Flanagan 1977) be-

schrijvenn ze een opmerkelijk grof voorbeeld van de directe benadering. Een van 

hunn informanten benadert vrouwen door hen als volgt aan te spreken: 'hey, yaa-

wannafuck'.. Over het effect van deze benadering zijn de auteurs kort en bondig: 

',... that direct approach almost always fails.' (ibid: 171). 


