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HOOFDSTUKK 6 

BekendeBekende gezichten in de stad, dat is belangrijk 

Hett publieke domein als trefpunt van 
vriendenn en bekenden 

Inleiding g 

Inn de afgelopen drie hoofdstukken heb ik beschreven hoe stedelijke warm-

tee ontstaat tijdens interacties tussen onbekenden. In dit hoofdstuk ga ik in 

opp het publieke domein als trefpunt van vrienden' en bekenden. Als ze sa-

menn zijn in de publieke wereld ontlenen ze op diverse manieren warmte 

aann haar. In dit hoofdstuk bespreek ik hoe zij dit doen en geef ik aan wat dit 

voorr hen betekent. 

Ditt thema - de verwevenheid van de privé-wereld van vrienden en be-
kendenn met de publieke sfeer - is een blinde vlek in de literatuur over het 
publiekee domein. Deze verwevenheid krijgt geen aandacht omdat veron-
dersteldd wordt dat het samenzijn van individuen die elkaar persoonlijk 
kennenn gepaard gaat met een afstandelijke houding ten aanzien van onbe-
kendenn en contact met hen uitsluit (Goffman 1971, Lofland 1985, Sennett 
1978).. Er is sprake van 'groepsscheiding' (Goffman 1971: 40). De groepsle-
denn schenken geen aandacht aan onbekende anderen. Ze maken de indruk 
alleenn geïnteresseerd te zijn in degene met wie ze verkeren. Hun expressie 
tenn aanzien van anderen kenmerkt zich door onoplettendheid. Stedelin-
genn die zich aan deze regel houden, continueren de scheiding tussen de 
publiekee en privé-sfeer. Lofland verwoordt het principe van groepsschei-
dingg helder in A World of Strangers, waarin zij beschrijft hoe mensen zich 
afsluitenn temidden van bekenden en vrienden, zoals in de 'travelling pack' 

(1985:137)) en de 'home-territory' (ibid: 119). Het eerste begrip heeft betrek-
kingg op personen die zich door de stad verplaatsen in een groep van beken-
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denn en vriendf inn)en, waarin ze beschutting vinden tegen de vreemde bui-
tenwereld.. Het tweede begrip betreft een omgeving die bestaat uit indivi-
duenn die elkaar bij naam en toenaam kennen, een ruimte waarin stedelin-
genn zich terugtrekken uit de publieke wereld. Ze zoeken de intimiteit op van 
mensenn die ze persoonlijk kennen en voelen zich veilig en vertrouwd in hun 
nabijheid.. Sennett heeft het in dit verband over de Jear of impersonal life' 

(1978:: 339)i de angst voor onbekenden waardoor stedelingen zich afkeren 
vann het publieke domein en zich nestelen in de geborgenheid van het privé-
domein. . 

InIn dit hoofdstuk laat ik zien dat er geen sprake is van zo'n absoluut con-
trastt tussen de publieke sfeer van de stad en de privé-sfeer van vrienden en 
bekenden.. Ik beschrijf hoe de relaties van vrienden en bekenden een geïnte-
greerdd onderdeel zijn van het publieke domein. Dit doe ik door aandacht te 
bestedenn aan drie verschillende categorieën interacties. Ten eerste geef ik 
aann hoe het in gezelschap zijn van vrienden en bekenden samengaat met het 
aangaann van aandacht aan onbekenden. Ten tweede bespreek ik interacties 
tussenn 'bekende vreemden' (Milgram 1977: 51), personen die elkaar alleen 
kennenn van het publieke domein. Ten derde ga ik in op ontmoetingen tus-
senn bekenden en vrienden en de rol van het publieke domein hierbij. Ik laat 
zienn hoe vrienden en bekenden hun relaties in dit domein vormgeven en 
continueren. . 

Onbekenden n 

Mett vrienden, familie of kennissen uit eten gaan, in het café zitten of in een 

parkk wandelen betekent tegelijkertijd temidden zijn van onbekende ande-

ren.. Door middel van 'groepsscheiding' (Goffman 1971: 40) blijven beide sfe-

renn van elkaar gescheiden. In de dagelijkse praktijk blijkt deze scheiding niet 

zoo strikt te zijn. Personen in gezelschap van mensen, die ze persoonlijk ken-

nen,, besteden op verschillende manieren aandacht aan onbekenden. Er be-

staatt een graduele overgang van groepsscheidingg naar groepsintegratie. In de 

komendee pagina's beschrijf ik het continuüm tussen deze twee uitersten. 
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Mij nn informanten geven aan dat ook in situaties waarin onbekenden 

nauwelijkss aandacht krijgen, ze toch van belang zijn voor dee wijze waarop ze 

zichh verhouden tot het publieke domein. De aanwezigheid van onbekenden 

geeftt betekenis aan de omgeving. Zonder hen zou het "kaal" en "ongezellig" 

zijn.. Een man van 28: 

"Datt er andere mensen lopen, zoals figuranten in een film, dat maakt 

hett toch een stuk leuker. (...) Het is niet zo dat ik de behoefte voel om 

diee mensen te leren kennen of met ze wil praten. Maar het is gewoon 

prettigg dat ze er zijn. (...) Het is een bepaald decor waar het goed toeven 

is." " 

InIn andere situaties nemen onbekenden niet de positie in van figuranten, 
maarr van hoofdrolspelers. Alle aandacht gaat naar hen uit. Het publieke do-
meinn geeft in zulke situaties betekenis aan het samenzijn. Een man van 26: 
"Hett is vaak heel erg leuk om een verrijking te hebben van buiten. Datje van 
buitenn iets nodig hebt om het contact te voeden." Een man van 28 laat zien 
hoee het beleven van vriendschap samenvalt met het beleven van onbeken-
den: : 

"Dann ben je wel heel bewust met je omgeving bezig. Van: 'Oh, dan 
gaann we daar naartoe, daar gebeurt iets1. Je bent met zijn drieën en je 
praatt niet zoveel met anderen, maar je bent wel continu met Amster-
damm bezig. (...) Als je bij de Twee Apen zit dan gebeurt er van alles om 
jee heen. We zitten te kijken. Attenderen elkaar op die en die. Je bent 
well  erg bezig met de stad. Het schept een band het leuk te hebben met 
z'nn drieën." 

InIn gezelschap van bekenden besteden personen aandacht aan onbekenden 

doorr ze tee observeren, terloops contact met hen aan te gaan en hen te ont-

moeten.. In de afgelopen hoofdstukken ben ik uitgebreid ingegaan op hoe 

dezee interacties met onbekenden tot stand komen. Om herhaling te voorko-

men,, ga ik hier niet in op de constructie van deze interacties, maar geef ik 
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aann hoe deze interacties samengaan met het in gezelschap zijn van vrienden 

enn bekenden. 

InIn principe is er een spanning tussen het geven van aandacht aan het ge-

zelschapp waarin men verkeert en het geven van aandacht aan onbekende an-

deren.. In het meest negatieve geval kan een vriend of kennis de indruk krij -

genn dat zij of hij niet de moeite van de aandacht waard is. Eenmalige ter-

loopsee interacties met een onbekende, zoals oogcontact en terloopse op-

merkingen,, zijn in dit verband nauwelijks problematisch. Deze kunnen 

makkelijkk gecombineerd worden met het in gezelschap zijn van vrienden en 

kennissen.. Een vrouw van 26: "Het gebeurt heel terloops. Ik kijk langs het 

hoofdd van degene waarmee ik ben, over zijn of haar schouder en zie dan ie-

mandd in zijn gezicht." De terloopse interacties kunnen zefs het samenzijn 

voeden,, zoals bij het afluisteren van een conversatie. Een vrouw van 26: 

"Ikk doe het bijna onbewust, maar soms zit ik met iemand te praten en 
opp een gegeven moment reageer ik op het gesprek dat achter me is. (...) 
Dann moet ik gaan uitleggen waar die mensen het over hadden. (...) Een 
verhaall  dat ik zo komisch vind dat ik het echt moet vertellen." 

Dee publieke en privé-sfeer raken geïntegreerd door wat terloops geobser-

veerdd wordt met een gesprekspartner te delen. Zonder enige moeite voeren 

vriendenn en kennissen een gesprek, kijken ze naar iemand die passeert en 

luisterenn ze een ander af. Een vrouw van 26: "Ik heb van die oren dat ik met 

jouu een gesprek kan hebben en ondertussen hoor ik iets van de buren. (...) Ik 

hebb altijd mijn oren open." 

Hett kijken naar mensen als 'main-involvement' (Goffman 1963: 43) is een 

activiteitt die uitstekend te combineren is met het in gezelschap zijn van 

vriendenn en bekenden. Ze kijken naar passanten en praten over hen. Het sa-

menzijnn stimuleert hun verbeeldingsvermogen. Een vrouw van 25: "Als je 

mett zijn tweeën of meer bent, houd je dat dan toch langer vol. Omdat je wat 

terugkrijgt,, verveelt het minder gauw." 

Tijdenss kijken en terloops contact continueren de vrienden en kennissen 

dee gesprekshouding, waardoor de groepssamenstelling niet verandert. De 

groepsscheidingg wordt wel doorbroken als personen in gezelschap gesprek-
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kenn aangaan met onbekenden. Dit doen ze om uiteenlopende redenen, zo-

alss vermaak, ontspanning, afleiding en erotiek. Uitgebreid contact met an-

derenn wordt vermeden als dit niet strookt met de betekenis van het samen-

zijn,, zoals in het geval van een romantisch diner van twee geliefden. 

InIn sommige gevallen maakt het samenzijn het juist makkelijker om een 
gesprekk aan te gaan. In een groep voelen personen zich gesteund door vrien-
den.. Tevens kan de wijze waarop een groep zich presenteert aandacht van 
anderenn trekken. Een man van 32: "Met drie mensen maak je soms, als je een 
beetjee bravourige types hebt, sneller contact met andere mensen, dan in je 
eentjee aan de bar." Er is sprake van een taakverdeling. Een van de aanwezi-
genn is een expert in het aangaan en voeren van een gesprek. Een man van 26: 

"Al ss Karel mee is dan hebben we meer avontuur. Hij spreekt makkelij-
kerr mensen aan, weet hun aandacht vast te houden. Als hij erbij is, heb-
benn we meer ontmoetingen met anderen. Hij is daar goed in." 

Samenvattendd kan gesteld worden dat als mensen in gezelschap zijn van 
vriendenn en bekenden zij zich niet per definitie afschermen van anderen, 
maarr dat zij dit samenzijn op diverse manieren weten te combineren met 
aandachtt voor onbekenden. Hiermee geven ze betekenis aan hun relatie en 
aann het publieke domein. 

InIn het publieke domein hebben mijn informanten ook interacties met 
'bekendee vreemden' (Milgram 1977: 51). Het betreft mensen over wie ze wei-
nigg biografische informatie hebben, maar die hen niet helemaal onbekend 
zijn,, omdat ze hen regelmatig tegenkomen in de stad. Deze relaties bestaan 
bijj  de gratie van het publieke domein. In de volgende paragraaf ga ik hierop 
in. . 

'Bekendee vreemden' 

Dee relaties tussen 'bekende vreemden' vormen een exclusief onderdeel van 

hett publieke domein. Ze zijn in de publieke wereld ontstaan en worden al-

leenn in deze wereld beleefd. Deze relaties kennen uiteenlopende vormen. 
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Sommigenn hebben louter een visueel karakter. Tijdens deze observatierela-

tiess is alleen sprake van 'cognitive recognition: 'the process by which one in-

dividuall  "places" or identifies another, linking the sight of him with a fra-

meworkk of information concerning him' (Goffman 1963:113). Mij n infor-

mantenn passeren dagelijks personen die ze alleen van gezicht kennen, zoals 

eenn jogger in het Vondelpark, een man die zijn hond borstelt aan de Amstel, 

eenn vader die zijn kind wegbrengt naar de crèche en een vrouw die wacht op 

tramm 10. Een vrouw van 56: 

"I kk zie altijd een oud mannetje lopen, krom en klein. Op een gegeven 

momentt zag ik hem niet meer en miste ik hem. Ik vroeg me af wat met 

hemm gebeurd was. Ik was bang dat hij dood was. En op een gegeven 

momentt zag ik hem weer lopen en was ik helemaal blij . Terwijl ik hem 

helemaall  niet ken en niet weet wie hij is. En hij weet ook niet wie ik 

ben." " 

Dee observatierelatie vertoont veel overeenkomsten met de 'fleeting relation-

ship'ship' (Davis 1959: 158). Deze heeft betrekking op het merendeel van de con-

tactenn in de publieke sfeer. Ze zijn kortdurend en bestaan in de regel uit non-

verbaall  contact, zoals in het geval van 'beleefde onoplettendheid' (Goffman 

1963:: 84). De observatierelatie heeft evenwel een emotionele lading die afwe-

zigg is bij de 'fleeting relationship'. 

Mij nn informanten noemen diverse categorieën personen waarmee ze een 

observatierelatiee hebben, zoals "gewone mensen", "opvallende figuren", 

"zwervers""  en personen die werken in (semi-)openbare ruimtes: "midden-

standers",, "straatartiesten" en "winkelbedienden". Deze relaties blijven 

doorgaanss dezelfde vorm houden en de betrokkenen hebben daar vrede 

mee.. Ze vereenzelvigen 'bekende vreemden' met specifieke ruimtes en we-

tenn bij het zien van hen op bepaalde gedeeltes van hun route of ze op tijd, te 

laatt of te vroeg zijn. Door deze herkenning raken ze vertrouwd met de stede-

lijk ee omgeving. Als ze een 'bekende vreemde' op een andere plek waarne-

men,, veroorzaakt dit verwarring. Een man van 28: 
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"Diee jongen in het Vondelpark, die staat te jongleren. Dat was zoiets 
raars.. Die ken ik uit het Vondelpark. Tenminste ik weet dat hij er is. Ik 
fietstee langs de Muiderstraat, bij het Waterlooplein. Daar heb je een 
heell  klein parkje, tegenover Hortus Botanicus. Toen stond hij daar. Zo 
vreemdd vond ik dat. Iemand die je vereenzelvigt met het Vondelpark. 
(...)) Dan ben ik eigenlijk nieuwsgierig waarom hij dat doet." 

Dee relaties met 'bekende vreemden' hebben kenmerken van primaire en se-
cundairee relaties. 'Primaire' relaties zijn diepgaand, emotioneel, van belang 
voorr de persoonlijke ontwikkeling en hebben doorgaans betrekking op fa-
milierelatiess en vriendschappen (Cooley 1972: 23). 'Secundaire' relaties zijn 
zakelijkk en instrumenteel. Ze worden omschreven als vluchtig, oppervlak-
kigg en van weinig emotionele waarde (Park 1967: 23). Wireman (1984: 2) ge-
bruiktt het begrip 'intimate-secondary relationship' om de relatie tussen 'be-
kendee vreemden' te typeren. Het begrip verwijst naar relaties tussen onbe-
kendenn die een emotionele lading hebben. Er is sprake van een emotionele 
binding,, maar het contact blijf t beperkt tot het publieke domein, waardoor 
dee wederzijdse aanspraak op elkaar beperkt blijft . Een vrouw van 26: 

"Zelfss de mensen bij de Hema ken ik van gezicht. En ook die van de 
grotee Albert Heijn. Het is altijd leuk als je gezichten herkent. Niet dat ze 
mijj  nou ook nog herkennen. Het is gewoon de vertrouwdheid, ver-
trouwdee gezichten." 

Err komen tevens interacties tussen 'bekende vreemden' voor, waarin wel 
sprakee is van wederzijdse herkenning. Een vrouw van 33 spreekt over een re-
latiee waarin oogcontact een belangrijke rol speelt: 

"Watt ik grappig vind, is dat er een moment van herkenning is. Maar je 
gaatt elkaar niet groeten of gedag zeggen. Van: 'Hé, jij woont hier. Jou 
hebb ik vaker gezien'. (...) Als ik zijn blik moet omschrijven. Heel open. 
Eenn blik die dag zegt zonder dat je dag zegt." 
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Doorr duidelijk te maken dat ze elkaar herkennen, gaan ze voorbij aan de af-

standelijkee omgangsvorm van de publieke sfeer. Ze maken elkaar duidelijk 

datt ze belangstelling voor elkaar hebben, maar verwachten van het contact 

niett meer dan enkele seconden vriendelijke aandacht. Door zich zo op te 

stellen,, verstoren de passanten eikaars bezigheden niet en kan ieder zijns 

weegss gaan (Milgram 1977: 53). Een man van 30: 

"I kk ken verschillende mensen met wie ik een hoi-relatie heb. Je passeert 

elkaarr op de fiets, zegt: 'Hoi' en zwaait naar elkaar. Die ontmoetingen 

zijnn leuk. Je hebt het ook in het café dat je mensen groet die je kent. Ik 

hebb geen zin om een gesprek met ze te beginnen .... Het is alleen dat je 

zee herkent." 

Err is tevens sprake van een relatievorm tussen 'bekende vreemden' waarin 

zee geregeld een gesprek voeren. Deze 'bekende vreemden' vormen een cate-

goriee stedelingen met wie personen zonder veel inspanning gesprekken 

kunnenn aangaan, die hen prettig stemmen en amuseren. Na de eerste ont-

moetingg blijven ze de relatie bevestigen. Ze verbinden hier geen verdergaan-

dee consequenties aan en de relatie verandert doorgaans niet in een hechte 

vriendschap.. Deze relatie lijk t sterk op een relatievorm die Lofland be-

spreektt in haar overzichtsartikel 'Social Life in the Public Realm' (1989) de 

'unpersonal/bounded'unpersonal/bounded relationship' (ibid: 469). Deze relatie speelt zich afin 

hett publieke domein, wordt ervaren als 'vriendelijk of sociabel' (ibid.) en 

sijpeltt niet door naar andere domeinen. Zij kenmerkt zich door een bepaal-

dee sociale distantie; personen streven niet naar een persoonlijke vriend-

schap.. Een man van 28: 

"Diee jongen met die krullen kom ik vaak in (café, TM) de Tuin tegen. 

Ikk heb wel eens hele avonden met hem zitten praten, veel over muziek. 

(...)) Soms praten we met zijn tweeën, soms met een vriend. Ik heb ook 

niett het idee dat ik hem beter wil leren kennen. Zoals hij op mij over-

komt,, vind ik het zo wel genoeg eigenlijk." 
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Dee interacties met 'bekende vreemden' zijn verbonden aan routineactivitei-
ten.. Personen bezoeken op gezette tijdstippen bepaalde ruimtes, nemen 
vastee routes door de stad en komen zo dezelfde mensen tegen. Dit vertoont 
overeenkomstenn met wat Lofland verstaat onder het begrip 'privatiseren' 
(Loflandd 1985:118). Door geregeld in een ruimte te komen creëren stedelin-
genn een 'thuis buitenshuis' (ibid: 119), waar ze temidden van bekenden en 
vriendenn zijn en bepaalde privileges hebben. Hierdoor wordt volgens Lof-
landd een ruimte minder openbaar, waardoor haar stedelijke karakter af-
neemt. . 

Dee routineactiviteiten van mijn informanten hebben evenwel niet het-
zelfdee effect als het privatiseren van een ruimte. Door routineactiviteiten te 
ontplooien,, eigenen ze zich bepaalde ruimtes in overdrachtelijke zin toe; ze 
voelenn zich er thuis zonder dat ze er privileges hebben en anderen uit kun-
nenn sluiten. De meeste aanwezigen kennen elkaar niet persoonlijk. De rou-
tineactiviteitenn tasten het publieke karakter van openbare ruimtes daarom 
ookk niet aan. Door deze activiteiten krijgt de publieke wereld wel een extra 
socialee betekenis, waardoor personen er zich op hun gemak voelen. Een 
mann van 28: 

"Hett is vooral verbonden aan de bekende koppen die je ziet. In de stad 
ziee je niet zo snel dezelfde mensen. Nu ben ik op een peil waar dat wel 
zoo is. Overal waar ik kom zie ik een bekend gezicht. (...) In kroegen, op 
straat,, in discotheken, overal. (...) Als ik maar een paar keer herkenning 
vann mensen zie, dat is voor mij heel belangrijk. Daarvoor hoefje men-
senn niet echt goed te kennen." 

Hoee vluchtig en oppervlakkig deze ontmoetingen ook lijken, ze zijn van 

grotee betekenis voor de beleving van de publieke sfeer. Ze veranderen het 

anoniemee en onpersoonlijke karakter van de publieke wereld, waardoor 

stedelingenn haar ervaren als een vertrouwde omgeving. Een vrouw van 26: 

"Enn misschien is het ook wel een heel vertrouwd gevoel. Dat er inderdaad 

herkenningspuntenn zijn. Bekende gezichten in de stad, dat is belangrijk." 
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InIn de komende pagina's bespreek ik interacties tussen mensen die elkaar wel 

persoonlijkk kennen, zoals vrienden en kennissen. Ik beschrijf het publieke 

domeinn als een kweekvijver van relaties. Ik geef eerst aan hoe relaties ge-

vormdd worden als gevolg van afspraken in het publieke domein. Vervolgens 

gaa ik in op de rol van toevallige ontmoetingen bij het continueren van rela-

tiess tussen vrienden en bekenden. 

Vriendenn en bekenden 

Uitt menig onderzoek komt naar voren dat veel gebruikers van de openbare 
ruimtee in gezelschap zijn van vrienden, kennissen of familie.2 Ze wandelen 
doorr winkelstraten, gaan gezamenlijk naar musea, eten in een restaurant en 
bezoekenn de bioscoop. De ervaring van in de stad zijn, bindt het gezelschap. 
Doorr gezamenlijke activiteiten te ontplooien, vormen ze een sociale een-
heid.. Ze maken tijd en ruimte vrij om hun samenzijn te structureren en om 
eenn collectieve identiteit op te bouwen. 

Afsprakenn nemen diverse vormen aan. Op een avond in een café zie ik 
uiteenlopendee interacties tussen vrienden en bekenden. Twee mannen hoe-
venn weinig te doen om hun vriendschap te beleven. Ze drinken bier, zeggen 
nauwelijkss wat tegen elkaar, behalve als een vrouw hen passeert. Andere 
personenn praten heftig met elkaar. Ze hebben elkaar veel te vertellen en dat 
gaatt een avond lang door. Een vrouw vertelt bijvoorbeeld over de proble-
menn die ze heeft met haar vriend. Een man klaagt over zijn werk. Afspraken 
betreffenn natuurlijk ook lichtere kost. Een vrouw krijgt cadeautjes. Haar 
gastenn omhelzen haar en om twaalf uur zingen ze in koor voor de jarige. 
Naastt mij is het een lach-of-ik-schiet-show. Een groepje van vijf mensen 
luistertt aandachtig naar een man en om de paar minuten davert een lachsal-
voo door de ruimte. Even verderop bekijken twee vriendinnen vakantiefoto's 
uitt een zonnig land. De een vraagt de ander: "Is dat nou die jongen die je zo 
leukk vond". 

Alss we het sociale leven van mijn informanten in ogenschouw nemen, 
blijk tt dat dit zich voor een groot deel afspeelt tijdens afspraken in het pu-
bliekee domein. In cafés, restaurants en andere uitgaansgelegenheden ont-
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moetenn ze hun vriend(inn)en en kennissen. Ze gebruiken de afspraken om 
eikaarss identiteit als vriend(in) of kennis te bevestigen en om de onderlinge 
relatiee te continueren. Dit doen ze door over persoonlijke ontwikkelingen te 
pratenn en gezamenlijke activiteiten te ontplooien. 

Hett publieke domein is geschikt voor het ontmoeten van vrienden, om-
datt het legio mogelijkheden biedt om hun vriendschap te beleven, te beves-
tigenn en te continueren, zoals het kijken naar mensen, filmbezoek en win-
kelen.. Een vrouw van 26: 

"Ikk was met een vriendin weggeweest die ik ken van de mavo. We zien 
elkaarr niet zo vaak, want zij is stewardess. (...) Ik had thuis bedacht om 
naarr de Albert Cuyp te gaan. (...) Daarna zijn we gaan eten, bij een 
winkeltjee naast de Albert Cuyp. (...) Daar hebben we anderhalfuur ge-
zeten.. Gesproken over etiquette en over haar opleiding als hostess." 

Mij nn informanten geven voorbeelden van het geregeld bezoeken van cafés 
naa zaalvoetbal, avondschool, zwemmen en 'markten'. Deze ontmoetingen 
vormenn een integraal onderdeel van hun dagelijkse activiteiten. Ze spreken 
ookk over regelmatige ontmoetingen met vrienden en kennissen in cafés, om 
bijvoorbeeldd te biljarten, te flipperen en te praten. 

Afsprakenn worden tevens gebruikt om de betekenis van de relatie te ver-
anderen.. Bij deze transitie vormt het publieke domein de sociale en ruimte-
lijk ee context waarin de relatie een andere vorm en inhoud krijgt. Door geza-
menlijkee activiteiten te ontplooien leren personen elkaar op een andere 
wijzee kennen. Een informant (30) geeft een voorbeeld van een relatie die van 
karakterr verandert door een week lang samen te zijn in de stad. Hij gaat met 
eenn vriendin uit eten in de Groene Lantaarn en vervolgens gaan ze samen 
naarr een concert in de Melkweg. Ze hebben de volgende dag een afspraak in 
caféé de Doffer en een paar dagen later gaan ze naar café de Twee Prinsen. In 
eenn periode van een week definiëren ze de relatie op een andere wijze en 
wordenn ze van vrienden geliefden. Tijdens hun aanwezigheid in diverse ge-
legenhedenn voelen en uiten ze de wederzijdse toenadering. 

Dee vrijblijvende en losse sfeer van uitgaansgelegenheden speelt een be-
langrijkee rol bij het beginnen van een intieme relatie. Hierdoor kunnen per-
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sonenn handelingen verrichten, die doorgaans gepaard gaan met zenuwach-

tigheidd en onzekerheid. Het volgende fragment heeft betrekking op een 

bezoekk van twee kennissen aan een discotheek. Een man van 28: 

"I kk wilde dichtbij haar zijn en ging met haar een gesprek aanknopen. 

Hett gebeurde allemaal in zo'n losse sfeer, van met iedereen praten, 

mensenn aanraken, de muziek hard. (...) Ik kan me herinneren dat ik 

haarr zomaar de dansvloer optrok. We stonden zo tegenover elkaar. Ik 

wass helemaal mezelf. (...) Ik deed gewoon waar ik zin in had. Zo pats, 

inn enen waren we aan het zoenen. Midden op de dansvloer. Alsof het 

heell  gewoon was. Maar dat was het natuurlijk niet." 

Dee afspraken in de publieke sfeer zijn van invloed op het persoonlijke net-

werkk van de betrokkenen en bepalen tevens de binding met de publieke 

sfeer.. Vrienden en kennissen gebruiken afspraken om hun identiteit in rela-

tiee tot elkaar te definiëren. Ze wisselen biografische informatie uit en onder-

nemenn gezamenlijke activiteiten, waardoor ze een collectieve identiteit con-

strueren.. Door de emoties waarmee de afspraken gepaard gaan, verandert 

dee binding met het publieke domein en wordt het een betekenisvolle sociale 

omgeving. . 

Vriendenn en bekenden treffen elkaar niet alleen tijdens afspraken, zij ko-

menn elkaar ook op toevallige wijze tegen in het publieke domein. Een man 

vann 30: 

"I kk kom wel geregeld bekenden tegen. (...) In de Sleepln kwam ik een 

jongenn tegen die ik ken van de middelbare school. Ik kom hem af en 

toee eens tegen. Hij is nu muzikant, die kom ik dan vaak bij bandjes te-

gen.. Ik spreek hem en dan is het gezellig." 

Dee toevallige ontmoeting is een dagelijks element van het publieke domein 

(ziee ook Whyte 1988: 10). In dit domein komen mensen op onverwachte 

momentenn anderen tegen die ze persoonlijk kennen. Het ontmoeten op 

zichh is niet toevallig, maar de ontmoeting met een specifiek individu is dat 

well  en de betrokkenen ervaren dat ook als zodanig. De toevallige ontmoe-
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tingenn gaan minimaal gepaard met 'social recognition'':'... a glance specifical-
lyy functioning as a ceremonial gesture of contact with someone' (Goffman 
1963:: 113). De toevallige ontmoetingen nemen diverse vormen aan, zoals 
groeten,, "bijpraten" en langdurig samenzijn. Hieronder beschrijf ik diverse 
vormenn van toevallige ontmoetingen en geef ik aan wat die betekenen voor 
dee betrokkenen. 

Hett groeten van bekenden en vrienden geldt als een bevestiging van de 
relatie.. Goffman omschrijft het als een 'acces ceremony' (Goffman 1971:106); 
hett markeert de overgang naar een fase waarin personen toegankelijk zijn 
voorr elkaar. Het groeten is een privilege dat voortkomt uit de relatie tussen 
tweee personen. De wijze waarop personen elkaar groeten is gerelateerd aan 
dee frequentie van het contact dat ze hebben en de emotionele betekenis van 
hunn relatie. In het geval dat zij vrienden zijn die elkaar een tijd niet hebben 
gezien,, zullen ze moeite doen om elkaar te spreken. Goffman spreekt in zul-
kee gevallen van een 'surprise meeting' (ibid: 102). Als personen elkaar vaak 
tegenkomenn of weinig voor elkaar betekenen, blijf t het contact doorgaans 
beperktt tot een 'passinggreeting' (ibid.). De interactie bestaat louter en al-
leenn uit het terloops groeten. Een man van 30 maakt duidelijk wanneer hij 
iemandd terloops groet, of even bijpraat: 

"Overr het algemeen maak ik wel een praatje. Met gierende remmen 
stopp ik dan. (...) Als het iemand is die ik vaag ken of iemand waarvan ik 
denk:: ik heb daar geen zin in dan zeg ik: 'Hoi' en rijd ik door. Maar het 
komtt ook wel vaak voor dat je een praatje maakt, dat is dan vluchtig en 
dann gaat ieder zijns weegs." 

Dee vorm van de ontmoeting is tevens afhankelijk van de situatie waarin per-

sonenn zich bevinden. Als ze geïnvolveerd zijn in activiteiten die voor hen 

prioriteitt hebben, zoals het fietsen van a naar b, beperken ze het contact tot 

eenn vluchtige groet. Ze combineren het nuttige met het aangename door tij -

delijkk dezelfde weg te nemen. Hierdoor kunnen zij zonder veel moeite en 

tijdverliess het contact verlengen, waarna ze hun weg vervolgen. In het vol-

gendee interviewfragment ontmoet een informant (26) bij de Albert Heijn 

eenn vriend die hij een tijd niet heeft gezien vanwege een lange vakantie: 
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"I kk heb met Paulus gesproken over mijn problemen van een tijdje gele-

den.. Hij was heel erg geïnteresseerd. Toen ben ik een stukje de andere 

kantt opgegaan,... een paar honderd meter. Toen hebben we nog zitten 

ouwehoerenn over alles. Daarna ben ik afgeslagen naar mijn huis toe en 

iss hij op zijn fiets naar Osdorp gefietst." 

Tijdenss het samen oplopen, bevestigen vrienden en kennissen hun relatie 

doorr te verwijzen naar hun 'gedeeld verleden1 (Couch 8c Katovich 1992: 25). 

Tevenss tonen ze zich geïnteresseerd in eikaars huidige situatie en praten ze 

overr persoonlijke gebeurtenissen waarmee ze hun onderlinge relatie conti-

nueren.. Als er wederzijdse behoefte aanwezig is en er geen andere prioritei-

tenn zijn, blijven ze langer bij elkaar en trekken ze samen op. Tijdens een 

langdurigg samenzijn beleven ze hun vriendschap en bevestigen ze eikaars 

identiteitt als vrienden. Een man van 27: 

"Aff  en toe kom ik wat mensen tegen op straat. De laatste week was ik 

mett Jim van psychologie. Ik zag hem op straat. Hij wilde een ticket ko-

penn voor een concert. Nou, dat was leuk, allebei blij . We hebben elkaar 

altijdd dingen te vertellen. (...) Dus we gingen lopen, koffie drinken, 

boekenwinkelss af. We gingen bij mij eten en daarna zijn we uit geweest 

naarr Korsakoff, tot drie uur. Daar gingen we zo'n beetje onze eigen 

gang." " 

Tijdenss toevallige ontmoetingen houden participanten zich aan een bepaal-

dee omgangsvorm, die gekenmerkt wordt door vrijblijvendheid. Ze tonen 

zichh geïnteresseerd in elkaar, maar gaan ervan uit dat de ander snel weer ver-

derr gaat, omdat deze eigenlijk andere prioriteiten heeft. Het vrijblijvende 

karakterr van de omgang maakt het de participanten mogelijk om hun weg te 

vervolgenn zonder een sterke sociale druk ervaren. Als een persoon besluit 

omm het gezelschap te verlaten, beschouwen de anderen dit niet als onbeleefd 

off  ongepast. Ze zien het niet als een afwijzing van het samenzijn. Een vrouw 

vann 26 gaat in op deze omgangsvorm. Zij loopt met drie vriendinnen op de 

Uitmarktt en komt toevallig een vriend tegen, die een tijdje met ze optrekt: 
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"Datt vind ik hele leuke momenten. Ik voel me heel rijk in de stad. (...) 
Watt ik heel prettig vind, is dat je een bepaald soort intimiteit met men-
senn hebt. Je komt mekaar tegen en je bent een tijd samen. Maar zonder 
verplichting,, wat ik heel prettig vind is die houding van: 'We zien wel 
off  we elkaar vanavond zien, maar het maakt allemaal niet uit als het 
niett gebeurt'." 

Watt betekenen toevallige ontmoetingen voor het sociale leven van de be-
trokkenen?? De toevallige ontmoetingen die plaatsvinden met personen die 
zichh bevinden aan de periferie van hun persoonlijke netwerk zijn van grote 
betekeniss voor deze relaties, omdat die in concreto bestaan uit deze ont-
moetingen.. Deze categorie bestaat bijvoorbeeld uit personen, die zij ooit 
hebbenn gekend in de privé-wereld van vrienden en familie, en die ze vervol-
genss alleen tegenkomen in het publieke domein. Ze spreken over ontmoe-
tingenn die eens per jaar plaatsvinden. Tijdens deze ontmoetingen praten ze 
overr ervaringen uit hun 'gedeeld verleden' (Couch & Katovich 1992: 25) en 
brengenn elkaar op de hoogte van ontwikkelingen op het persoonlijke vlak. 
Dee relaties bestaan bij de gratie van het publieke domein en worden gecon-
tinueerdd door toevallige ontmoetingen die ze als vriendelijk en leuk ervaren. 
Eenn man van 32: 

"Watt ik zelf vaak heb gemerkt is dat als je loopt op het Waterlooplein, 
dee Noordermarkt en in andere delen van de stad, dat je dan iemand te-
genkomtt die je dus niet verwacht. (...) In de loop van tien jaar heb je 
eenn paar honderd mensen leren kennen, die je op de één of andere ma-
nierr kent. (...) Dan is het wel leuk om een kop koffie te drinken of er-
genss op een terrasje te zitten .... Dat soort toevallige ontmoetingen, die 
hebb je in de stad legio. (...) Dat vind ik hartstikke leuk. Je hebt elkaar 
dann zoveel te vertellen." 

Dee toevallige ontmoetingen tussen personen die elkaar geregeld zien in de 

privé-sfeer,, zijn terloopse bevestigingen van hun relaties. Ze brengen elkaar 

opp de hoogte van recente nieuwtjes en spreken de intentie uit om elkaar 

weerr snel te zien. Deze interacties zijn tevens van belang voor de binding van 
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dee betrokkenen met het publieke domein. Door deze ontmoetingen wordt 

hett een domein, waarin ze vertrouwen en herkenning ervaren. 

Slotbeschouwing g 

Inn dit hoofdstuk heb ik laten zien hoe het samenzijn van vrienden en ken-

nissenn geïntegreerd is in het publieke domein. Deze integratie vindt plaats 

doorr contact aan te gaan met onbekende anderen en door relaties in de pu-

bliekee sfeer te beleven en te ontwikkelen. 

Err is geen sprake van een absolute scheiding tussen onbekende anderen 

enn personen die in gezelschap zijn van vrienden en bekenden. De betrok-

kenheidd bij onbekenden komt tot uiting in diverse interacties, zoals obser-

veren,, terloops contact aangaan en het voeren van gesprekken. Hiermee ge-

venn personen invulling aan hun samenzijn en geven ze betekenis aan de 

publiekee sfeer. 

Tijdenss de afspraken bespreken vrienden en kennissen persoonlijke ont-

wikkelingenn en gaan biografieën raakvlakken vertonen, waardoor ze hun 

relatiess continueren. Ze gebruiken het samenzijn om de gewenste identiteit 

tee ondersteunen en te definiëren in relatie tot anderen. De gevarieerde en 

vrijblijvendee sfeer van het publieke domein is tevens geschikt om activitei-

tenn te ontplooien, waardoor personen elkaar op een andere wijze leren ken-

nenn en waardoor relaties van karakter veranderen. 

Hoee triviaal een toevallige ontmoeting ook mag lijken, zij is een interactie 

waardoorr personen zich verbonden voelen met hun individueel netwerk. 

Tegelijkertijdd hebben ze de ervaring te behoren tot de publieke wereld. Ze 

wordenn herkend en hebben het gevoel deel uit te maken van een gemeen-

schap. . 

Uitt dit hoofdstuk blijkt dat het publieke domein fungeert als een broeikas 

voorr relaties. Dit domein herbergt een sociale wereld waarin relaties zich 

ontwikkelenn en diverse betekenissen krijgen. Sommige relaties zijn een in-

trinsiekk onderdeel van het privé-domein en worden bevestigd tijdens af-

sprakenn en toevallige ontmoetingen in het publieke domein. Andere relaties 

vindenn wel hun oorsprong in het privé-domein, maar worden alleen nog 
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gecontinueerdd door toevallige ontmoetingen in het publieke domein. Het 
gaatt om personen die de betrokkenen kennen van diverse activiteiten, zoals 
hett bezoeken van feesten, studeren en sporten. De informanten die langere 
tijdd in de stad wonen, wijzen erop dat ze in de loop der jaren zoveel mensen 
hebbenn leren kennen, dat ze deze personen onmogelijk allemaal gelijke aan-
dachtt kunnen geven. Een groot deel van deze mensen valt buiten het dage-
lijksee sociale bereik en komen ze toevallig tegen in de publieke wereld. 

Err doet zich tevens een relatievorm voor die exclusief toebehoort aan het 
publiekee domein. Het betreft relaties met 'bekende vreemden', personen die 
stedelingenn alleen kennen van het publieke domein. Het gaat om mensen 
diee ze geregeld tegenkomen tijdens hun routineactiviteiten. Deze relaties 
bestaann bij de gratie van het publieke domein. Ogenschijnlijk lijken ze op 
secundairee relaties, maar ze gaan gepaard met gevoelens die horen bij pri-
mairee relaties, zoals herkenning, sympathie en vertrouwen. 

Dee interacties tussen vrienden, bekenden en 'bekende vreemden' maken 
duidelijkk dat er geen sprake is van een scherp contrast tussen de publieke en 
dee privé-sfeer. De sferen zijn in diverse situaties verweven. Uiteenlopende 
relatiess komen tot bloei in het publieke domein. Het is de locatie waar men-
senn elkaar treffen en waar relaties gevormd worden. Door de herkenning en 
betrokkenheidd die gepaard gaan met deze relaties, voelen personen zich 
thuiss in dit domein. Het gezamenlijk beleven van de publieke sfeer geeft 
dezee relaties en het publieke domein een emotionele en sociale betekenis. 

Inn hoofdstuk drie tot en met zes ben ik ingegaan op losstaande interac-
ties,, waarin sprake is van stedelijke warmte. In hoofdstuk zeven geef ik aan 
hoee personen deze losse interacties gebruiken om tijdens een aantal uren 
betrokkenn te zijn bij het publieke domein. 

Noten n 

11 In het vervolg gebruik ik het woord vrienden voor vrouwen- en mannenvriend-
schappen. . 

22 De volgende auteurs geven aan dat veel gebruikers van de openbare ruimte in ge-
zelschapp zijn van anderen: Aveni (1977: 98), James (1953: 569), Coleman (1962: 
174)) en McPhail f1991: 212), Whyte (1988: 57). 




