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HOOFDSTUKK 7 

DatDat was een heerlijke dag in de stad 

Hett publieke domein als belevenisruimte 

Inleiding g 

Inn dit hoofdstuk bespreek ik het publieke domein als belevenisruimte. Ik 
beschrijff  met name hoe stedelingen gedurende een aantal uren ontspan-
ning,, avontuur en euforie beleven in dit domein. Dit doe ik aan de hand 
vann wat ik 'heerlijke dag-ervaringen' heb genoemd. Deze ervaring bestaat 
uitt een aaneengesloten reeks van uiteenlopende vormen van stedelijke 
warmte.. De enkelvoudige interacties - kijken naar mensen, terloops con-
tact,, ontmoetingen met onbekenden en vrienden - zijn de bouwstenen 
vann een heerlijke dag. Deze is geen afgeleide van andere activiteiten, zoals 
hett fietsen naar werk of boodschappen doen, maar is een doel op zich. Tij -
denss de heerlijke dag investeren de participanten hun aandacht en tijd in 
dee publieke sfeer. Zij betreden het publieke domein om anderen te zien en 
tee ontmoeten. Ze dompelen zich onder in de publieke wereld en staan 
openn voor indrukken en ervaringen. In dit hoofdstuk laat ik ook zien op 
welkee wijze de heerlijke dag van invloed is op de identiteit van de partici-
panten,, op hun binding met de stad en op hun relaties met vrienden en 
kennissen. . 

Tijdenss de heerlijke dag, is de stad niet zozeer een ruimte voor transport, 
werkk of boodschappen doen, maar een ruimte voor plezier, uitgelatenheid 
enn genoegen. Dit gebruik van de stad sluit aan op de verandering van de so-
ciaal-economischee infrastructuur van de stedelijke omgeving, die wordt 
gekenmerktt door een overgang van 'werkstad' naar 'pretstad' (Brunt 1989: 
9).. In diverse studies wordt deze verandering gerelateerd aan een nieuwe 
benaderingg van het lichaam, waarin genot en expressie een centrale rol spe-
lenn (Featherstone 1991:101, Maffesoli 1997: 26). Dit is op zichzelf geen nieuw 
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fenomeen.. Wat wel nieuw is, is de grotere openbaarheid, de grotere omvang 
enn het dominante karakter van het stedelijke genot. 

Veell  studies over de pretstad hebben een beschouwend karakter en gaan 
niett in op de alledaagse praktijk. Vaak hebben ze een negatieve ondertoon; 
dede fun-city wordt vergeleken met pretparken als Disneyland. Ook in deze 
studiess komt het beeld van de koude stad nadrukkelijk naar voren.' De pret-
stadd bestaat uit gepacificeerde en vercommercialiseerde ruimtes, waarin ste-
delingenn geen contact hebben met onbekende anderen en vervreemd raken 
vann het publieke domein. 

Bijj  deze aandacht aan plezier in steden wordt in de regel voorbijgegaan 
aann hoe stedelingen de stad zelf gebruiken en welke betekenis zij hier aan ge-
ven.. In dit hoofdstuk doe ik dit wel, namelijk door in te gaan op drie vormen 
vann heerlijke dag-ervaringen. Ik geef aan hoe deze tot stand komen en wat 
dee betekenis hiervan is voor de deelnemers. Eerst bespreek ik een solitaire 
vormm van betrokkenheid, waaraan de participanten rust en vermaak ontle-
nen.. Dit doen zij door mensen waar te nemen en door terloops contact met 
henn te hebben. Ik beschrijf hoe ze op deze wijze genieten van de stedelijke 
druktee en hoe ze de zintuiglijke stimulans van de publieke sfeer gebruiken 
omm bij te komen. Vervolgens ga ik in op de avontuurlijke dag. Deze heerlijke 
dagg bestaat uit een reeks van onverwachte en ongeplande gebeurtenissen, 
waarinn vrienden, bekenden en onbekenden elkaar ontmoeten. De infra-
structuurr van de pretstad maakt het mogelijk om zulke ervaringen te heb-
benn tot diep in de nacht.. Voorts bespreek ik hoe stedelingen euforie beleven 
inn de publieke sfeer. Tijdens deze ervaring handelen ze op een impulsieve 
wijze,, tasten ze hun grenzen af en komen ze in contact met uiteenlopende 
normenn en waarden. 

Tenslottee ga ik in op de relatie tussen biografie en de heftigheid van heer-
lijk ee dag-ervaringen. Ik geef aan dat de betrokkenen zich overgeven aan de 
publiekee wereld in liminele levensfasen (Turner 1969), perioden waarin 
sprakee is van een breuk in de biografie en de identiteit minder duidelijk om-
lijndd is. Zij experimenteren met hun leven en definiëren hun identiteit. 
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Dee solitaire stad 

Eenn man van 28: "Ik ben een uitstekende solostapper. Ik vind dat wel 
ietss rustigs hebben. Kan ik lekker mijn eigen gang gaan. Doe ik eens dit, 
doee ik eens dat, ga ik daar eens heen." 

Tijdenss solitaire betrokkenheid stappen stedelingen uit de sleur van het da-
gelijksee bestaan. Ze vergeten de verplichtingen van het werk en het privé-le-
ven.. Ze gaan er even op uit en maken een wandeling door een park, struinen 
watt door een buurt of maken op hun fiets een rondje door de stad. Ze ko-
menn tot rust en verzetten hun gedachten door uiteenlopende indrukken op 
tee doen in de publieke wereld. Ze proeven de stedelijke sfeer en relativeren 
voorr een moment hun dagelijkse beslommeringen. De solitaire beleving 
vann het publieke domein is een moment voor henzelf. De ervaring van ste-
delijkee levendigheid ontspant hen. Zonder verplichtingen lopen ze door de 
stad.. Een vrouw van 26: 

"Dee zon scheen en ik ben kleren gaan passen, naar de kapper geweest. 
(...)) Bijenkorf, Damstraat, Kalverstraat, de kapper in de Damstraat, ge-
looff  ik. Echt gewoon gelopen, gelopen, gelopen. Heerlijk, niet doelge-
richtt op de fiets van daar ga ik heen en dit en dit ga ik doen. (...) Het 
geeftt me een gevoel van vakantie, een soort uitgelaten gevoel, een soort 
vrijj  gevoel, geen gedoe in mijn hoofd." 

Tijdenss de solitaire beleving van het publieke domein ervaren de partici-
pantenn het alleen zijn niet als eenzaamheid. Het ondergaan van de stad ver-
maaktt hen en geeft hen een ontspannen en vrolijk gevoel. Een vrouw van 25: 

"Opp een gegeven moment had ik zoiets van ik moet eruit. (...) Ik begeef 

mee altijd wel binnen een bepaald stuk. (...) Anders wordt het op een ge-

gevenn moment meer lopen dan dingen om me heen zien. Dan wordt 

hett meer van ik loop nu daar en daar naar toe. (...) Als je gewoon loopt, 

benn je ergens naar toe op weg. Dan houd je je veel minder bezig met het 

zien.. (...) Het zien is gewoon de tijd nemen. Elk straatje waar je in 



142 2 Dee warme stad 

loopt.. Dat je het alleen daarom doet. Niet dat je ergens naar toe op weg 

bent.. Dat is het verschil. Je bent ergens mee bezig. (...) Het is heel ont-

spannen,, gewoon lekker, lekker. (...) Het is meer gewoon alles, het alge-

helee leven, de mensen, de manier van leven, de fietsers." 

Dee solitaire beleving van het publieke domein vindt doorgaans plaats in een 

gebiedd dat behoort tot de 'Habitat' (Grunfeld 1972: 90-94) van de betrokke-

nen;; het is een omgeving waar ze de weg kennen en waar ze zich op hun ge-

makk voelen. 

Hett zijn met name de ruimtes waarin de zintuigen geprikkeld worden 
doorr een divers geheel aan activiteiten, die geschikt zijn om de stad op deze 
wijzee te beleven. Een voorbeeld van zo'n ruimte is het gebied tussen de Dam 
enn het Waterlooplein, een vrouw van 26: "Je vindt daar een aantal leuke 
winkeltjes.. Je loopt door naar het Waterlooplein. Er zijn veel terrasjes. Het is 
eenn buurtje waar dat goed kan." Whyte (1988: 79) heeft het in dit verband 
overr een 'sensory streef: een straat waarin zich allerlei activiteiten afspelen 
diee de aandacht trekken van passanten en die hen vermaken. Goochelaars, 
clownss en muzikanten voeren er hun acts op. De geur van voedsel verraadt 
datt etenswaren worden verkocht uit alle windstreken. Er zijn gespecialiseer-
dee winkels, restaurants en terrassen, waar velen genieten van de zon. Drugs 
wordtt aangeboden, alcoholisten vragen om geld, daklozen verkopen hun 
krantt en toeristen vragen de weg. Forenzen lopen naar hun werk, studenten 
gaann naar de universiteit, politieagenten surveilleren en een fietsenmaker 
zett rijwielen voor zijn winkel. In de drukke straten van de binnenstad ge-
beurtt van alles. Te veel om op te noemen. Het zijn juist deze straten die de 
attractievee waarde van de stad bepalen en waartoe mensen zich aangetrok-
kenn voelen. In een omgeving zonder zintuiglijke ruimtes tonen stedelingen 
zichh niet geïnteresseerd in de publieke sfeer en haasten ze zich naar hun be-
stemmingg (Whyte 1988: 88). In zo'n omgeving kan solitaire betrokkenheid 
niett tot stand komen. Een man van 30: "Als ik mijn atv-dag in een buiten-
wijkk heb in Heiloo dan is er geen reet meer aan. Dan hoefik geen atv meer en 
gaa ik liever werken." 

Stedelingen,, voor wie de solitaire beleving van het publieke domein van 
grotee betekenis is voor hun welbevinden, kennen deze vorm van stedelijke 
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warmtee als een persoonlijk ritueel. Hiermee reserveren ze regelmatig tijd en 
ruimtee voor zichzelf. Een man van 30: 

"Ikk heb eens in de veertien dagen een atv-dag. Ik denk dat dat het beste 
voorbeeldd is van een heerlijke dag. Dan ga ik de stad in, doe ik mijn 
rugzakjee op, neem ik een boek mee, of een krantje. Ik ga een kopje kof-
fiee drinken, bij de Prins bijvoorbeeld. (...) Dat gevoel, datje lekker je 
gangetjee gaat, ja, eigenlijk is dat in mijn eentje. (...) Ik heb een baan en 
dann werk ik hard, of tenminste op mijn manier. Zo'n dag die ik hele-
maall  voor mezelf heb, dat is een heerlijkheid. Die gebruik ik voorname-
lij kk voor lanterfanteren en daar voel ik me erg prettig bij." 

Tijdenss de solitaire beleving is er sprake van een specifieke relatie tussen de 
participantenn en het publieke domein. Ze zijn gericht op de publieke wereld 
maarr blijven tegelijkertijd ook op zichzelf. Ze creëren een balans tussen na-
bijheidd en afstand door op symbolische wijze de ruimte te privatiseren (Lof-
landd 1985). Dit heeft evenwel geen absoluut karakter. Het 'symbolische 
schildd van privacy' (ibid: 140) dat ze creëren, belemmert hen niet om ande-
renn uitvoerig waar te nemen, zoals een vrouw van 25 dat doet tijdens een be-
zoekk aan een café in de Jordaan: 

"Hett is een beetje bijtanken. (...) Het is nog net geen meditatie. Daar 
begintt het erg op te lijken. Kringetjes rook nakijken, de prikkels van je 
omgevingg een beetje op je in laten werken .... De mensen die je ziet, de 
vagee gesprekken die je hier en daar opvangt. Drie meisjes die net aan 
hett zwemmen geweest zijn, die het hebben over hun avondje zwemmen 
inn het Marnixbad. De leuke man die ze daar hebben rond zien lopen. 
Ja,, de geur van een parfumpje van iemand die achter je zit, dat soort za-
kenn ... een soort geroezemoezerigheid." 

Tijdenss de solitaire beleving van het publieke domein raken personen ont-

spannenn door hun eigen gang te gaan en door hun verbeelding te voeden 

mett de indrukken die ze in dit domein opdoen. Ze blijven op zichzelf, maar 

sluitenn zich niet af voor de omgeving. Ze hebben terloopse interacties met 
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anderenn en reageren op uiteenlopende manieren op hen. Zo proberen ze ge-

dragg te begrijpen, fantaseren ze over anderen, vergelijken ze zich met hen en 

hebbenn diverse emoties, zoals verbazing, ontroering, irritatie, empathie en 

opwinding.. Door deze veelzijdige beleving van onbekenden vergeten ze hun 

dagelijksee beslommeringen en verplichtingen. 

Dee betrokkenen zijn weliswaar alleen temidden van onbekenden, maar 

doorr de activiteiten die ze ontplooien, ervaren ze niet de kilte van anonimi-

teit,, onpersoonlijkheid en vluchtigheid (vergelijk met Wirth 1938). Met deze 

activiteitenn bevestigen en creëren ze hun gewenste identiteit als zelfstandig 

individuu en veranderen ze hun binding met het publieke domein. Dit do-

meinn wordt een ruimte om zich te ontspannen, uit te rusten en (op) zichzelf 

tee zijn; kenmerken die per definitie aan het privé-domein worden toege-

dicht. . 

Dee solitaire beleving van het publieke domein lijk t veel op het flaneren 

uitt de 19de eeuw, zoals dat naar voren komt in het werk van Benjamin (1979) 

overr Baudelaire. De flaneur geniet van het diverse geheel van zintuiglijke er-

varingenn en voelt zich thuis in het publieke domein. Of zoals Baudelaire het 

zelff  meesterlijk verwoordt: 'La foule est son domaine, comme 1'air est celui 

dee 1'oiseau, comme 1'eau celui du poisson. Sa passion et sa profession, c'est 

d'epouserr la foule' (Baudelaire 1975/1976: 691). 

Dee flaneur beleeft de stad als een reeks elkaar snel opvolgende visuele er-
varingen,, die hem in vervoering brengt en hem onthecht van zijn dagelijkse 
omgevingg (Shields 1994: 68). Het flaneren wordt gezien als een vorm van 
vervreemding,, omdat de flaneur anderen op een afstand houdt en nabijheid 
niett op prijs stelt. 

'Thee flaneur is in society as he is in the city, suspended from social obli-

gation,, disengaged, disinterested, dispassionate. (...) Flanerie requires 

thee city and its crowd, yet the flaneur remains aloof from both. Com-

panionshipp of any sort is undesirable' (Parkhurst Ferguson 1994: 26, 7). 

Iss solitaire betrokkenheid vergelijkbaar met het flaneren? Tijdens beide acti-

viteitenn is er sprake van observeren en van op zichzelf zijn. Er is evenwel één 

cruciaall  verschil tussen de beleving van mijn informanten en die van de fla-
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neur.. Mij n informanten ervaren naast de afstand die de flaneur verheerlijkt, 
ookk betrokkenheid. Ze verdwijnen niet in de 'anonieme massa', maar vin-
denn hierin juist herkenning. In het laatste hoofdstuk ga ik nader in op de fla-
neur. . 

Stedelingenn raken ook in groepsverband langdurig betrokken bij het pu-
bliekee domein. Tijdens deze vorm van stedelijke warmte gaan ze uiteenlo-
pendee contacten met anderen aan en hebben verschillende belevenissen in 
ditt domein. Deze ervaring heb ik 'de avontuurlijke dag' genoemd. In de vol-
gendee paragraaf ga ik hierop in. 

Dee avontuurli jke stad 

Eenn man van 28: "Ja, de sfeer van de stad. Zondagavond ben ik uitge-
weestt met twee meisjes van mijn werk. Zij zijn 21 en werken in de be-
diening,, ik in de keuken. We hadden afgesproken in (discotheek) de 
Soulkitchen.. (...) Je weet vrij weinig van elkaar. En op zo'n avond ga je 
overr meer dingen praten. (...) Ik heb het met Nadia een tijd gehad over 
dee houseparty's die ze afloopt en of ze ook XTC gebruikt. (...) Ik vertel 
hoee ik uitga, op een totaal andere manier. Zij zit bijvoorbeeld nooit in 
eenn café of zo .... Ik had er nog nooit van gehoord, Claudius heette het. 
Datt was echt een hele rare tent gewoon. Ik ga naar binnen omdat het 
nogg open is, maar ik zou er nooit alleen naar binnengaan. (...) Maar het 
iss wel typisch iets van de sfeer van de stad. Dat je op een tijdstip, zo van 
halfzess 's ochtend ergens naar binnen loopt en het helemaal vol is. (...) 
Opeenss heel onverwacht eigenlijk. Wat niet in je hoofd zit, maar op een 
gegevenn moment wel gebeurt. (...). Ik heb lekker gedanst, erg gezellig 
gehadd gewoon. Het was gewoon heel tof met zijn drieën." 

Dee avontuurlijke dag is een reis door het publieke domein waarin de partici-

pantenn uiteenlopende ruimtes bezoeken, zoals restaurants, terrassen, disco-

thekenn en kroegen. De dag begint met een afspraak of een toevallige ont-

moeting,, die uitmondt in een aaneenschakeling van belevenissen. Door 
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nieuwee ruimtes te ontdekken en onverwachte ontmoetingen te hebben, 

krijgtt de dag een avontuurlijk karakter. 

Dee avontuurlijke dag kent een ongepland verloop. De participanten laten 

zichh leiden door wat hen invalt en raken ergens in verzeild. Ze kunnen de 

dagg dit karakter geven omdat hun agenda niet vol is door verplichtingen. 

Hett ongeplande is inherent aan een avontuurlijke dag, een vrouw van 26: 

"Voorr mij kan zo'n ervaring nooit in scène zijn gezet. Zelfs nooit een dag 

vann tevoren afgesproken zijn." Planning vergt discipline en zelf-controle en 

staatt daarom haaks op het ongedwongen en vrijblijvende karakter van de 

avontuurlijkee dag. Alleen de afspraak elkaar ergens te treffen staat vast. Be-

slissingenn worden vervolgens ad hoc genomen, een man van 32: "Het is al-

tijdd een beetje aflaten hangen van de situatie, wat er gaat gebeuren. (...) 

Maarr het is absoluut niet gepland. (...) Gewoon de stad ingaan." 

Loflandd (1985) besteedt als een van de weinige sociologen aandacht aan 

'stedelijkee avonturen', die zij onderverdeelt in 'unconventionalgames' (ibid: 

161)) en 'conventional encounters' (ibid: 169). Het eerste heeft onder meer be-

trekkingg op identiteitsspelletjes: je anders voordoen dan je werkelijk bent. 

Hett tweede heeft betrekking op ontmoetingen met vreemden, zoals in een 

buss of bar. De stedelijke avonturen die Lofland beschrijft, zijn evenwel veel-

all  eenmalige ontmoetingen en hebben geen betrekking op de langdurige be-

trokkenheidd bij de publieke sfeer, zoals die plaatsvindt tijdens een avon-

tuurlijkee dag. Een man van 44: 

"Ikk zal je vertellen van een rondreis met Saskia. Ze had nog nooit gege-

tenn in het Amsterdams koffiehuis op de Kadijk .... Er was een heel ple-

zierigee sfeer. Heel oud en heel apart voor een restaurant. (...) Er werd 

beslotenn tot een tocht van tegengestelden. In ieder geval zei Saskia: 

'Dann wil ik ook iets op de Wallen'. De grootste tegenstelling die ik kon 

bedenkenn tegenover het koffiehuis was De Kroon op het Rembrandt-

plein.. Heel luxe, een beetje zuidelijk, met banken en kroonluchters. (...) 

Wee zijn er hooguit drie kwartier geweest, tot halftwaalf. Daarna zijn we 

doorr een steeg gegaan met allerlei vrouwen achter die ramen. Dan loop 

jee door en kom je in een café waar pornofilms en video's worden ge-

draaidd en af en toe om het uur een bananenshow is. Waar alles topless 
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bediendd wordt. Dat was erg grappig .... We zijn daarna naar een typisch 
binnenstadscaféé geweest, waar de Korte Niezel uitkomt op de War-
moesstraat.. Het was meer een Jordaans café, dat soort liederen kwam 
uitt de jukebox. (...) Daarna zijn we naar Vrankrijk gegaan, daar zijn we 
heell  even binnen geweest en daarna naar Korsakoff. Dat is hetzelfde. 
Hett was zaterdagavond en druk." 

Dezee informant komt in aanraking met een mozaïek van sociale werelden, 
diee verspreid liggen over een groot deel van de binnenstad: de Laagte Kadijk, 
hett Rembrandtplein, de Wallen, de Spuistraat en de Lijnbaansgracht. Het 
beschikkenn over stadswijsheid - kennis over het hoe en waar van het stede-
lijk ee leven (zie tevens hoofdstuk 2) - is noodzakelijk om de stad te ontslui-
ten.. Informanten die kort in Amsterdam wonen en daardoor over een be-
perktee stadswijsheid beschikken, kunnen hun dag minder makkelijk conti-
nueren.. Omdat ze bijvoorbeeld niet weten waar de nachtgelegenheden zijn, 
hebbenn ze problemen om na sluitingstijd van een café de avond te verlen-
gen,, een vrouw van 21: "Dan moetje zo gaan zoeken. Ik weet niet wat er nog 
naa enen open is. En dan ga je naar huis." 

Dee avontuurlijke dag verandert de binding van de participanten met de 
stad.. Tijdens deze ervaring eigenen ze zich de stad in overdrachtelijke zin 
toee en hebben ze het gevoel dat ze deel uitmaken van de publieke wereld. 
Dezee ervaring is tevens van invloed op hun kennis omtrent de stad. Ze ex-
plorerenn de publieke sfeer waardoor hun stadswijsheid toeneemt. Ze leren 
watt ze waar kunnen vinden en krijgen het gevoel greep op de stad te hebben. 
Hierdoorr ontstaat het gevoel dat de stad hen toebehoort. Een man van 28: 
"Al ss ik zo'n avond heb, dan heb ik echt het gevoel dat het mijn stad is. Het is 
mijnn thuis en ik kan er doen wat ik wil." 

Dezee vorm van stedelijke warmte is verbonden aan een wisselende 
groepssamenstelling.. De groepsleden ontmoeten onbekenden, treffen vrien-
denn van vrienden en lopen vroegere kennissen tegen het lijf . Deze personen 
fungerenn als tijdelijke stadsgidsen die nieuwe plekken van het publieke do-
meinn laten zien. Een avontuurlijke dag van een vrouw van 26 heeft betrek-
kingg op dit proces van stadsexploratie. Zij viert de buluitreiking van een 
vriendinn met een groep mensen in een eetgelegenheid, waarna de groep naar 
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eenn café gaat. Op een gegeven moment gaat iedereen naar huis, maar wil de 

informantt doorgaan: 

"Toenn heeft een vriend me afgezet bij Helmers en heb ik daar ook wat 

gedronken.. (...) Er zat daar een jongen aan de andere kant en met hem 

hebb ik gesproken over astrologie. (...) Ik heb daar ook nog met mijn 

zwemmaatjee gesproken. We zijn met een stel anderen die ik ken van 

mijnn vorige werk, naar (nachtcafé) de Pits gegaan. Ik wilde doorgaan, 

dansenn en zo. Die anderen wilden niet mee, maar die jongen die ik in 

Helmerss tegen was gekomen wilde wel mee. (...) We zijn naar de Brazi-

liaansee club bij het Leidseplein gegaan tot een uur of vijf . Toen heeft hij 

mee thuis gebracht op zijn fietsje. Dat was een leuke avond." 

Eenn avontuurlijke dag bevestigt en verstevigt de binding tussen de partici-
panten.. Er is sprake van een onderling vertrouwen en van een gevoel van 
saamhorigheid.. Het beleven van de veelzijdigheid van de publieke wereld 
valtt samen met de beleving van de relatie. Een vrouw van 26: 

"Ja,, als je iets gedeeld hebt, krijgt je relatie meer inhoudt. Je voelt je ver-

bondenn door wat je samen hebt beleefd. En je leert iemand ook beter 

kennen." " 

Tijdenss avontuurlijke dagen creëren de participanten een gemeenschappe-

lijk ee traditie, die de relatie inhoud geeft en continueert. Ze gebruiken de ge-

meenschappelijkee activiteiten in het publieke domein om eikaars identiteit 

alss vriend of kennis te bevestigen en een gedeelde identiteit te creëren. Ze er-

varenn een wij-gevoel en definiëren de onderlinge relatie. Publiek vermaak 

kann worden beschouwd als een substituut van traditionele vormen van sa-

menzijn,, die aan zeggingskracht hebben ingeboet als gevolg van diverse ont-

wikkelingen,, zoals urbanisatie, migratie, ontzuiling en democratisering 

(Boissevainn 1983:11-4). Ik kom hier in de slotbeschouwing van dit hoofdstuk 

opp terug. 

Alss de participanten zich 'helemaal laten gaan' verandert de avontuurlij-

kee dag van karakter en krijgt de betrokkenheid bij het publieke domein een 
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specifiekee betekenis. Voor deze vorm van betrokkenheid gebruik ik het be-

gripp de 'euforische ervaring1. Deze ervaring wordt gekenmerkt door impul-

siviteit,, roes en lichamelijkheid. De participanten geven op een directe wijze 

gehoorr aan hun emoties en gedachten, wat een gevoel van vrijheid en vitali-

teitt geeft. In de volgende paragraaf ga ik hierop in. 

Dee euforische stad 

Eenn man van 32: "Er kwam een ex-vriendin van mij van jaren geleden 
bijj  mij op bezoek. Toen zijn we allerlei kroegen afgegaan, discotheken. 
(...)) We komen echt in een heel rare kelder, ook met allerlei mensen in 
contact.. Ergens anders word ik meegesleept naar de wc om een snuif te 
nemen.. (...) Ik kom met allerlei rare types die nacht in aanraking. De 
helee dag al op stap en de volgende dag ook, omdat iedereen coke aan 
hett snuiven was. Ik kwam tijdens het middaguur uit het café, de hele 
nachtt doorgegaan." 

Euforischee ervaringen vinden plaats in een specifieke context van de stad, 
namelijkk het domein van uitspattingen en liederlijkheid, dat bestaat uit 
nachtcafés,, clubs en discotheken. De gebruikelijke afstandelijke omgangs-
vormm van de publieke sfeer ontbreekt in deze locaties en de zelfpresentatie 
heeftt er een los karakter. Goffman hanteert voor dit sociale fenomeen het 
begripp looseness' (1963: 200). In deze ruimtes is het toegestaan om op te 
gaann in 'either private or interpersonal concerns' (ibid.) Shields (1991) heeft 
hett in dit verband over 'marginale ruimtes', ruimtes waarin personen zich 
latenn gaan. Omdat de zelfcontrole minder strikt is, is er ruimte voor het ex-
perimenterenn met leefstijlen en omgangsvormen. De participanten probe-
renn uiteenlopende vormen van gedrag uit, ontdekken nieuwe interessen en 
tastenn hun grenzen af. Tijdens deze ervaringen gaan ze door tot ze uitgeput 
zijn.. Een vrouw van 26: 

"Al ss je er eenmaal inzit, houd je er niet mee op, omdat dat het beste is 

watt je kan overkomen. Ik wil het niet afbreken, als je dat doet dan her-
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innerr je je het niet als een piekervaring. Je moet hem helemaal laten uit-

suffen." " 

Dee lichamelijke uitputting gaat gepaard met een intense zintuiglijke erva-

ring:: een roes waarin de participanten "een gevoel van eindeloosheid" bele-

ven.. Tijdens deze ervaring laten ze zich "meesleuren" in een stroom van ge-

beurtenissen.. Een vrouw van 26: 

"Datt is dan zo'n beetje het idee dat je vanzelf in zo'n versnelling raakt. 

Datjee alles zo op je aflaat komen en zelf ook meedoet. Dan val je van 

dee ene belevenis in de andere. Dat is het. Je laat je meesleuren." 

Dee participanten veranderen hun prioriteiten, zetten verplichtingen voor 

dee dag van morgen uit het hoofd en stellen voorgenomen plannen bij of ver-

getenn die gewoon, een vrouw van 21: "Als je in die stemming bent dan denk 

jee ook: het zal me allemaal een rotzorg zijn. Je wilt dan gewoon doorgaan." 

Tijdenss een euforische ervaring voelen de participanten zich vitaal, wat 

tott uitdrukking komt in uitspraken als: "Ik voelde me goed, wilde door-

gaan""  en "Ik zat in een go go-mood, ik was niet te stoppen." Stimulerende 

middelenn worden gebruikt om grenzen te verleggen, in een roes te komen 

enn door te gaan. Een man van 28: 

"Toenn waren we naar de Stip gegaan. Dat is ook weer zo'n voorbeeld 

vann iets dat niet gepland is. (...) We hadden een combinatie van valium 

enn nog wat geslikt. (...) Er kwam nog een funkband, keihard. Toen 

dachtenn we nog dat we Jimi Hendrix zelfwaren. (...) Toen kwamen we 

omm halfzeven naar buiten en zijn we gaan eten in het Mariott, ontbij-

ten.. Dat was echt een geweldige ervaring. Echt iets wat je overkomt, een 

verschrikkelijkee goede go go-avond." 

Tijdenss de beleving van euforie in het publieke domein voelen de partici-

pantenn dat ze onbelemmerd hun eigen gang gaan en dat ze expressie geven 

aann hun ware identiteit. Door de hedonistische ervaring van vitaliteit, los-

bandigheidd en lichamelijkheid krijgen ze het gevoel "echt te leven" en "zich 
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zelff  te zijn". Ze beschrijven de perioden waarin deze ervaringen geregeld 
voorkomenn en van doorslaggevende betekenis zijn voor hun identiteit, als 
"freaken",, "die rock'n roll a go go-zomer", "een wilde tijd" en "toen ging ik 
vaakk uit mijn dak". Een man van 32: 

"Vroegerr ging ik twee, drie keer per week. (...) Vroeger moest ik ge-
woonn uit. Straks naar de discotheek, te gek, dat voelde ik in me. Aan 
hett begin van de avond kookte ik. Dan werd ik onrustig." 

Ditt uitbundige gebruik van de stad is verbonden aan een levensfase, waarin 
personenn minder gesetteld zijn en minder sociale en financiële verplichtin-
genn kennen. Ze hebben geen vaste relatie, geen reguliere baan of ze zijn net 
verhuisd.. Ze hebben behoefte om sterke emotionele ervaringen met ande-
renn te delen. Op deze wijze geven ze inhoud aan hun nieuwe biografische si-
tuatiee en definiëren ze hun identiteit. Giddens (1991) geeft aan dat het zoe-
kenn naar een passende identiteit een structureel onderdeel is van de he-
dendaagsee maatschappij. Hij beschrijft hoe personen met behulp van thera-
piee en zelfhelpboeken zich een nieuwe identiteit aanmeten. Het publieke 
domeinn blijkt deze functie ook te vervullen. Personen gebruiken dit domein 
omm na te gaan wie ze zijn en wat ze willen van het leven. Het publieke do-
meinn is hiervoor uiterst geschikt, omdat ze in dit domein in contact komen 
mett uiteenlopende personen en situaties. 

Diversee motieven worden aangedragen om een wilde tijd achter zich te 
laten.. Een aantal informanten wil "een rustiger leven" en "even de dingen 
opp een rijtj e zetten". Zulke perioden van euforische ervaringen vergen veel 
vann hen, een man van 28: "Ik leef meer buiten dan binnen. Het is soms te on-
rustig.. Mij n privé-leven en mijn openbare leven lopen dwars door elkaar." 
Anderee informanten beëindigen een wilde tijd, doordat andere domeinen 
meerr prioriteit krijgen, zoals privé-relaties, werk en/of studie, waardoor ze 
minderr tijd en belangstelling hebben voor euforische ervaringen, of zoals 
eenn man van 29 het verwoordt: "Ik kreeg een baan en kon het me lichamelijk 
niett meer permitteren." Het aangaan van een langdurige relatie in combina-
tiee met het krijgen van kinderen gaat ten koste van hun participatie in het 
publiekee domein. Een vrouw van 36: "Ik moet zeggen dat sinds ik een kind 
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heb,, ik beperkt ben in mijn mogelijkheden om uit te gaan. Ik heb er ook 

minderr behoefte aan." 

Inn studies over stadsgebruik komt naar voren dat intimisering van het 

privé-domeinn doorslaggevend is voor de betrokkenheid bij het publieke do-

meinn (Heinemeijer 1968, Vijgen & Van Engelsdorp Gastelaars 1986). Zo 

blijk tt in het onderzoek van Heinemeijer dat personen met 'gezinsverplich-

tingen,, zoals de zorg voor kleuters en schoolgaande kinderen' (Heinemeijer 

1968:: 30) minder vaak het centrum van Amsterdam bezoeken dan stadsbe-

wonerss zonder zulke verplichtingen. Onderzoek van Vijgen & Van Engels-

dorpp Gastelaars (1986: 99) geeft aan dat volwassenen uit (met name traditio-

nele)) gezinshuishoudens veel van hun vrije tijd doorbrengen in de huiselijke 

sfeer.. Alleenwonenden en tweeverdieners zonder kinderen brengen veel van 

hunn vrije tijd door bij vrienden en in openbare ruimtes, als cafés en restau-

rants. . 

Eenn aantal informanten heeft nooit een euforische ervaring meegemaakt, 
watt ze verklaren door te verwijzen naar sociale verplichtingen (werk, relatie, 
kinderen),, gebrek aan interesse in uitgaan en lichamelijk onvermogen, een 
vrouww van 28: "Ik heb zelf dat ik na een paar uur al moe word. Als ik er dan 
ookk nog bij drink dan wil ik vaak na het eten gewoon naar huis." Deze per-
sonenn ontlenen de heerlijke dag-ervaring aan minder lichaamsintensieve 
activiteiten,, zoals naar de markt gaan en terrasbezoek. Een vrouw van 44: 

"I kk heb dat gevoel als ik bijvoorbeeld in de zomer, na mijn werk even in 

dee stad blijf hangen. Ik had het zelfs een keer heel sterk toen ik dat drie 

dagenn achter elkaar deed. Het was mooi weer en dan voel je je al uitge-

laten.. Toen had ik drie avonden op terrassen doorgebracht en kwam 

dann zo rond elf uur thuis. Ja, dat gaf me echt een gevoel van vrijheid en 

datt ik echt in de stad was." 

Slotbeschouwing g 

InIn dit hoofdstuk heb ik laten zien hoe stedelingen de stad gebruiken als bele-

venisruimte.. Deze dimensie van het publieke domein is om verschillende 
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redenenn van belang voor hun sociale leven. Het is van invloed op de con-
structiee van hun identiteit. Ze ervaren een gevoel van vrijheid door te doen 
waarr ze zin in hebben en creëren of bevestigen hiermee hun identiteit als 
zelfstandigg en onafhankelijk individu. Tevens krijgen ze tijdens deze activi-
teitenn het gevoel deel uit te maken van de publieke wereld en leren ze deze te 
gebruikenn voor hun welbehagen, waardoor zij hun identiteit als stadsbewo-
nerr creëren of bevestigen. 

Eenn ander belang van de heerlijke dag-ervaring komt tot uiting in de be-
tekenisgevingg van de ruimtelijke en sociale omgeving. Door heerlijke dag-
ervaringenn leren mijn informanten de stad kennen en eigenen ze zich haar 
opp overdrachtelijke wijze toe. Ze creëren op deze wijze een publieke wereld 
waarinn ze zich thuisvoelen en waarin ze herkenning en nabijheid beleven. 
Doorr deze activiteiten te ontplooien, construeren ze hun gewenste definitie 
vann Amsterdam als een stad, waar ze een goede tijd hebben en hun eigen 
gangg kunnen gaan. 

Relatievormingg is een ander belangrijk sociaal aspect van de heerlijke 
dag-ervaring.. Mij n informanten gebruiken het publieke domein om relaties 
mett vrienden en bekenden te creëren ofte bevestigen. Tijdens de lange toch-
tenn door de stedelijke dag en nacht beleven ze een onderling vertrouwen en 
eenn gevoel van saamhorigheid. Ze definiëren hun onderlinge relatie en cre-
ërenn een gemeenschappelijke identiteit. 

Voorr een verklaring van dit gebruik van het publieke domein dient het 
privé-domeinn van mijn informanten in ogenschouw te worden genomen. 
Zijj  zijn betrokken bij de publieke sfeer, omdat het privé-domein voor hen 
niett die intieme betekenis heeft zoals bij traditionele gezinssituaties. Zij ge-
bruikenn het publieke domein voor zaken, zoals identiteitsconstructie en re-
latievorming,, die in meer conventionele huishoudsamenstellingen plaats 
hebbenn in de privé-sfeer. Als gevolg hiervan valt de sociale context van hun 
primairee relaties niet samen met de ruimtelijke context van het privé-do-
mein. . 

Dee wijze waarop mijn informanten gebruik maken van de publieke en de 
privé-sfeerr houdt verband met diverse maatschappelijke processen waar-
doorr een burgerlijke levenswijze, die gekenmerkt wordt door terughou-
dendheidd en zelfbeheersing, minder dominant is geworden. Er is sprake van 
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eenn culturele herwaardering van gevoelens, plezier, expressie en consump-

tie.. Deze verandering in de gevoelshuishouding gaat gepaard met andere 

fundamentelee sociale en culturele processen, zoals democratisering, indivi-

dualisering,, secularisering en informalisering (Wouters 1990). Door deze 

maatschappelijkee veranderingen zijn identiteiten, relaties en interacties geen 

'natuurlijke'' afgeleide van traditionele instituties als kerk en familie. Ze wor-

denn nu tevens ontleend aan andere instituten, zoals het publieke domein. In 

hett volgende hoofdstuk ga ik verder in op deze maatschappelijke verande-

ringenn en geef ik aan hoe de spanningsverhouding tussen de publieke en 

privé-sfeerr is veranderd. Op deze wijze plaats ik de warme stad, zoals ik die 

inn de afgelopen hoofdstukken heb beschreven, in een algemene historische 

enn sociale context. 

Noot t 

jj  Zie onder andere Burgers (1990), Lofland (1998), Sorkin (1992), Zukin (1991, 

1995)--


